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 מכרז חוזר לאור שינויים מהותיים בתנאי נוסח פרסום – הזמנה להציע הצעות

ניהול עבודות עבודות תכנון, וביצוע תיאום  למתן שירותי ניהולהמועצה המקומית באר יעקב מבקשת בזאת לקבל הצעות  .1
מתחמי בינוי ופיתוח העתידים להיבנות ע"פ תכניות שני עבור וסיוע בשיווק  על ביצוע העבודות צמוד פיקוחכללי,  פיתוח

-)כ 2מתחם  -צריפין יח"ד(,  3,700-)כ 1מתחם  -צריפין  צריפין:מחנה ב בתחום השיפוט של המועצה, מועדפות לדיור
 -(, באמצעות חברה מנהלת )להלן"הפרויקט"ו/או העבודות" )להלן: "מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר( 180,000-יח"ד וכ 3,200

 , וביתר נספחי המכרז.ול כמפורט במסמכי המכרז, בתב"עות(, הכ"המציע"ו/או "החברה המנהלת" 
 

חברה לא תוכל לנהל ) עבור כל מתחם אחת חברה מנהלת שיוגשו במסגרת המכרז הכשירות המועצה תבחר מבין ההצעות .2
תנהל את  וההצעה שתדורג שנייה 2תנהל את מתחם  באופן שההצעה שתזכה בניקוד הגבוה ביותר, (יותר ממתחם אחד

בקרה על נהלת פרויקט שתקים המועצה מטעמה לצורך תעבוד תחת מ בכל מתחם החברה המנהלת שתיבחר. 1מתחם 
  ביצוע.  נהלת בדברתדווח למיוהחברה המנהלת  הפרויקטביצוע 

ה הזוכה יוכל לנהל מתחם אחד בלבד ל מקרובכ בלבד,רשאי להגיש הצעה לשני המתחמים או למתחם אחד  יהא משתתף
 ולא יותר.

 
צריפין ו 1018iתמל/, עפ"י תכנית מאושרת 1מתחם  -צריפין נתוני המתחמים וכלל המידע התכנוני הנוגע להם,  .3

ניתן לעיין במלוא המסמכים מצורפים, בחלקם, למסמכי המכרז.  1019iiתמל/, עפ"י תכנית מאושרת 2מתחם  -
החלות על המתחמים באופן מקוון, באתר האינטרנט של משרד האוצר  והנספחים התכנוניים הנוגעים לתב"עות

  תכנון זמין. -מנהל התכנון -
 

ידי וועדת -על שיוסמך צוות בדיקה בידי והענקת ניקוד האיכות תיעשהבמכרז  שתוגשנהההצעות בחינת  .4
 משקל )מחיר:המוצע לביצוע העבודות  שכר הטרחהפי אמות מידה המשקללות בין -על המכרזים של המועצה

הכול בהתאם למפורט (, 40% – אחוז ארבעים)איכות: משקל לבין הערכת איכות ההצעה  (60% –אחוז  שישים
 קבוע במסמכי המכרז.הו
 

 ₪ 150,000בסך של  בנוסח הקבוע במכרז, אוטונומית בלתי מותניתעל המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .5
 ,04/11/17עד ליום  יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, 90 שתהא בתוקף ,₪(אלף  מאה וחמישים)במילים: 

 תקשרות בהסכם המכרז.ההבטחת השם ל
 
נוכחות  בבאר יעקב. 13ברחוב עוזיאל  ,מוקד העירוני, ב10:30בשעה  26/07/17יתקיים ביום  נוסף מפגש מציעים .6

במסגרת  הצעה ותנאי הכרחי להגשת  הקודם רק עבור מציעים שלא נכחו בסיור הקבלנים במפגש הינה חובה
מכרז. משתתף במכרז, אשר לא יהיה נוכח במפגש, הצעתו תפסל על הסף וכלל לא תובא לדיון בפני וועדת ה

 המכרזים של המועצה. 
 

באמצעות מחלקת הגבייה של המועצה, הממוקמת  02/07/17את חוברת המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום  .7
רונית חוה,  לשם רכישת מסמכי המכרז יש לפנות אל גב' , באר יעקב.2, קומה 17בקניון באר יעקב, ברחוב שא נס 

 , בין השעותy.org.il-ronith@bאו בדוא"ל, שכתובתו:  9785324-08בטלפון: של המועצה,   רכזת מכרזים

mailto:ronith@b-y.org.il
mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

2 

אשר לא יוחזרו.  , ₪()במילים: אלפיים ₪  2,000סך של בתימסר תמורת תשלום  . חוברת המכרז13:00עד  08:30
 .y.org.il/PAGE12.asp-http://www.b :לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של המועצה בכתובת ניתן

 ומהווה תנאי להגשת הצעה.  חובהמובהר בזאת, כי רכישת מסמכי המכרז הינה 
 

 שלא נכחו במפגש מציעים קודם חדשים, רק עבור משתתפים שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ונספחיו .8
. באחריות הפונים y.org.il-ronith@bלגב' רונית חוה, למייל:  ,16:00, שעה 30/07/17עד ליום  יש להעביר בכתב

לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות יועברו בכתב ויופצו לכל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל ו/או 
 .הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצהפי -בפקס, לפי שק"ד המועצה ועל

 
את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להגיש  במעטפה   .9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       בבניין המועצה, וזאת   "14/17סגורה, כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 
הצעות . 12: 00עד השעה  06/08/17לא יאוחר מיום במסירה ידנית לתיבת המכרזים, בלשכת מנכ"ל המועצה, 

 לדיון. ההצעות תוגשנה באופן ידני בלבד. כלל לא יובאו יםהנקוב והשעה שתוגשנה לאחר המועד
 

הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל  .10
 את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.על עצמו, באם יזכה במכרז, 

 
 שומרת לעצמה את הזכות לבצע והיא ,ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאין המועצ .11

פי שיקול דעתה -, והכל עלעבודות נוספות או להוסיף עליהן ,ולת עבודות מושא מכרז זהרק חלק מתכ כל אואת 
 כאחד.הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה  הבלעדי.

 

 

 

 בברכה,
 
 

                                                                                                                     ____________ 
 ניסים גוזלן,

 ראש המועצה                                                                                                                         
 

  

mailto:ronith@b-y.org.il
http://www.b-y.org.il/PAGE12.asp
mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

3 

 14/17מס'  פומבי אישור קבלת מכרז

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל 

 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 שם התאגיד/החברה )הרוכשת(: _____________________________ מס' ___________________

 כתובת התאגיד: ______________________________________________________________

 תאריך רכישת/קבלת המכרז: _____/___/___

 תפקיד _______ ת.ז. ___________  ז:   _____________חוברת המכר שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:

 שם:  _________________

 תפקיד: _______________

 ______-טלפון:  __________

 _____-טלפון נייד: ___________

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________

 ____-פקס: ___________מספר 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _______________ מס' טל' של איש הקשר הנוסף: ___________

              
           

                                                                                                   חתימה: __________           
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 מסמכי המכרז כוללים:

 ם למכרזיהוראות ותנאים כללי    :1פרק 

 ;מכרז: נוסח ערבות 'נספח א
 ;מרכיב איכות -טבלת הערכה וניקוד הצעותנספח ב': 
  ;עמלה גלובאלית לעבודות פיתוח –העתק נספח י' בהסכם הגג  נספח ג':
 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות; נספח ד':
 מועצה או לחבר מועצה;בה לעובד הצהרה בדבר העדר קיר: נספח ה'

 : הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות;'נספח ו
 כדין של המציע; בדבר מורשי החתימה תקף מעוה"ד אישורנספח ז': 

 : תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.'חנספח 
 

 הסכם     : 2פרק 
                                

 ;ביטוח אישור: א'נספח 
 נוסח ערבות ביצוע;נספח ב': 
 הצהרה בדבר התחייבות להימנע מניגוד עניינים + שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;  נספח ג':
 התחייבות לשמירה על סודיות; נספח ד':
 : טופס הרשאה לחשבון בנק;נספח ה'

 
       מפרט שירותי הניהולנתוני המתחמים +      :3פרק 

 טופס הצעה כספית של המציע.     : 4פרק 
 

 : הצהרה והתחייבות של המשתתף במכרז;נספח א'
 טופס רקע ופרטי חברה מנהלת;נספח ב': 
 ; תצהיר המשתתף )החברה( + טופס פרטי ניסיון נספח ג':
 ;טופס פרטי צוות נותני השירותים המוצעים נספח ד':
 ;ניסיוןהצהרת מנהל הפרויקט + טופס פרטי : נספח ה'
 ;הצהרת מפקח + טופס פרטי ניסיון: נספח ו'

 ;הצהרת מהנדס + טופס פרטי ניסיוןנספח ז': 
 הצהרת בקר חשבונות + טופס פרטי ניסיון;: נספח ח'
 : תצהיר רו"ח בדבר הוכחת תנאי סף מחזור כספינספח ט'

     
מוחלט לעשות בהם  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור

 שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז. 

 2017 באר יעקב, יולי
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 :1פרק 

 הוראות ותנאים כלליים 

 מהות המכרז

ו/או  "המקומית "הרשות" ו/או "המועצהלתחום השיפוט של המועצה המקומית באר יעקב )להלן:  .1
מחנה צריפין , לאחרונה, עתודות קרקע נרחבות המיועדות לבנייה מהשטח הגלילי של סופחו( ""המזמינה
גבולות בין המועצה המקומית צריפין ובהתאם להסכם  מחנה פינויוזאת בהתאם לתוכנית השלד להמתפנה, 

 -ב ו 7, 3, 2, 1המועצה מתחמים  השיפוט של לשטח סופחולציון. במסגרת זאת, -באר יעקב לבין עירית ראשון
 המחנה הצבאי.  הגלילי של שטחהמ 8

 
תכניות מפורטות למגורים  , מקדמת במתחמים, כבעלת הקרקע"(רמ"י" -רשות מקרקעי ישראל )להלן גם  .2

ו מקצתן אושר, אשר 2014-ום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"דע"פ החוק לקיד
  למתן תוקף. ופורסמו
 

, המאושרות את כלל יחידות הדיור המתוכננות בתכניות במרוצת השנים הקרובות בכוונת רמ"י לשווקהואיל ו .3
להקמת  , בין היתר,כללייםוהסדרי מימון מימון -בהסכם גג להבטחת הסדרי קדם המועצהושרו רמ"י התק

התשתיות "שיווק המקרקעין.  תהליכיבבד עם -בד ,במתחמים הצמודות העירוניות הציבוריות התשתיות
את במסגרת תכנית בניין עיר, לרבות  המתחמים המשרתות אתעבודות פיתוח  -משמע  "הצמודות הציבוריות

, סלילת כבישים, מדרכות, שבילים, התקנה וחיבור של קווי מים וביוב למערכת במתחםציבוריים המגרשים ה
, מתקדמות עתידיותכולל תשתיות האזורית, ניקוז ותיעול מים, קווי חשמל ותאורה, פיתוח סביבתי משלים, 

 לפי קביעת הרשות המקומית.
 

פונה בזאת המועצה , כלפי רמ"י לצורך יישום התחייבויות המועצה המקומית באר יעקב במסגרת הסכם הגג .4
ניהול ביצוע לו ,למתחמים עבודת התכנון ביצועותיאום , יהוללמתן שירותי נהצעות מחברות מנהלות,  לבקש

ו/או "החברה המנהלת"  -)להלן על העבודותהצמוד והפיקוח  ציבוריותהתשתיות ה של פיתוחהעבודות 
 מתחמי בינוי: 2עבור  , וזאת("המציע"

 
 .01/01/2018תחילת שיווק: יעד למועד  .1018תמל/ל בהתאם ,יח"ד( 3,700-)כ 1מתחם  -צריפין  .א
מועד  .1019תמל/לבהתאם , מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר( 180,000-יח"ד וכ 3,200-)כ 2מתחם  -צריפין  .ב

 .01/12/17תחילת שיווק: יעד ל
 

, כמפורט במסמכי המכרז, בתב"עול (,  הכ"הפרויקט"ו/או העבודות" " ו/או"המתחמים"  :יקראו יחד )להלן
 .(וביתר נספחי המכרז
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מובא בזאת לידיעת המציעים, כי ההתקשרות של המועצה עם החברה המנהלת מחייבת אישור מראש ובכתב  .5
ועל ידי המועצה, וכי רמ"י תערוך בקרה על התכנון -על שתיבחר המנהלת ע לזהות החברהשל רמ"י בכל הנוג

עבודות הפיתוח באמצעות חברת בקרה מטעמה, ועל החברה הזוכה תהא מוטלת החובה להעביר כל  ביצוע
 תשלומים , וכתנאי להעברתמטעמה לצורך עריכת הבקרה האמורהמסמך או נתון הנדרש לרמ"י ו/או מי 

 י.ביצוע העבודות מאת רמ" תמורת לרשות המקומית
 

גרת המכרז חברה מנהלת אחת עבור כל מתחם )חברה לא המועצה תבחר מבין ההצעות הכשירות שיוגשו במס .6
וההצעה  2תוכל לנהל יותר ממתחם אחד(, באופן שההצעה שתזכה בניקוד הגבוה ביותר תנהל את מתחם 

הצעה לשני המתחמים או למתחם  מובהר בזאת, כי משתתף רשאי להגיש. 1שתדורג שנייה תנהל את מתחם 
 ולא יותר מכך.  מתחם אחדרק ובכל מקרה הזוכה יוכל לנהל , בלבד אחד

 
לשם  ,, ככל שיידרשמטעמו שירותיםתני נו ו/או באמצעות עובדיו מושא המכרז עבודותהזוכה יבצע את ה .7

, מכרזים הכנתניהול התכנון, , התכנון :לביצוע אחריות כוללת, ולזוכה תהא עד להשלמתן עבודותהביצוע 
החברה המנהלת תעסיק ו/או  .על הביצוע צמוד פיקוחו התשתיות הציבוריות פיתוחודות עב ניהול ביצוע

 אנשי צוות התכנון והניהול של הפרויקט, לרבות יועצים למיניהם.  נותני השירותים,כלל  תקשר עםת
 

או לבצע שירותי ניהול  מודגש ומובהר, כי אין לזוכה זכות קנויה לביצוע שרותי הניהול למשך כל חיי הפרויקט .8
יוקטנו היקפי השירותים בהתאם להסכם, מכל ההסכם עם החברה המנהלת ו/או  יבוטלש. ככל בהיקף מסוים
 לחברה המנהלת לא תצמחו ,באמצעות מינהלת הפרויקט ,הזוכה יפעל בהתאם להוראות המועצהסיבה שהיא, 

מאושרות שבוצעו בפועל  תמורה עבור עבודותזכות לקבלת , למעט דרישה בגין זאת תביעה או ,זכות כל
 לשביעות רצון המועצה. 

 
 , כפיפות ודיווחולת העבודותתכ

 
למסמכי המכרז ובו תיאור מפורט של מטלות  3המצורף בפרק  ממפרט השירותיםמבלי לגרוע באופן כללי, ו .9

תידרש החברה  )מדובר ברשימה לא סגורה(, במסגרת מכרז זה ולת העבודותהכלולות בתכ החברה המנהלת
 לבצע את מטלות הניהול והתיאום הנובעות מביצוע הפרויקט, ולרבות:  המנהלת
 

 .הציבוריות העירוניות התכנון ההנדסי לביצוע של התשתיותותיאום ניהול  .א
 

הנדסיים, סיוע . בכלל זאת, מציאת פתרונות הציבוריות מפורט לביצוע של התשתיותמתן שרותי תכנון  .ב
 .אישורו, הכול בהתאם לדרישת המזמינהבקדום התכנון וב

 ד
מסירת התשתיות  , כוללעבור המועצה ות העירוניותציבוריה של התשתיות ניהול ביצוע עבודות פיתוח .ג

 לרשות המקומית.
 
 .העירוניות וליווי ביצוע עבודות הפיתוח הציבוריות צמוד מתן שירותי פיקוח .ד
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 בכל הנוגע להיבטים שבתחום עיסוקה של החברה המנהלת.  השיווקסיוע לרמ"י במכרזי  .ה
 

באופן  ביצוע העבודותלמול צדדי ג' בכל הקשור לעבודות הנ"ל, בכל ההיבטים הדרושים  תיאום .ו
המקומית וועדה מול ה, שזכו במכרזי השיווק היזמים מול התנהלות בשם המועצה , לרבותהמיטבי

רשות  רשות הניקוז, ,חברת החשמל כגון מול משרדי ממשלה וגופים סטטוטוריים,, לתכנון ולבניה
 תקשורת ועוד.החברות  כגון ,התנהלות מול גופים פרטייםוכן , וכיוצ"בעתיקות, מקורות ה

 
 עד לשלב בחירת זוכים. של המועצה וועדת המכרזים ניהול והכנת חומרים למכרזים וליווי .ז

 
 עלתשתיות ה של עבודות פיתוח ניהול, בנוסף, לחברה המנהלת הזכות למסורהמועצה שומרת לעצמה את  .10

בהיקפים שייקבעו לפי שיקול  ,המועצההמתחמים ו/או את התשתיות הציבוריות ברחבי כלל המשרתות את 
תכנון, ניהול תכנון, הכנת מכרזים, ניהול  כולל: ניהול עבודות פיתוח תשתיות העל. דעתה הבלעדי של המועצה

 ביצוע עבודות תשתיות העל ופיקוח צמוד על הביצוע.
 

 שומרתכי היא היקף עבודה מסוים, ולבצע  שייחתםמתחייבת בהסכם  אינה, כי המועצה בזאת מובהר ומודגש .11
מועצה שומרת לעצמה הכיוצא בזאת, . במשך חיי הפרויקט ולת העבודותאת תכ להגדיללעצמה את הזכות 

בביצוע  צרכיה הכולליםו של המועצה , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיהביצועלהקטין את היקפי  את הזכות
  ההתחייבויות ההדדיות במסגרת הסכם הגג.הפרויקט ובמסגרת 

 
ידי -הזוכה/ים במכרז יהא כפוף בעבודתו וידווח על ביצוע והתקדמות העבודות למינהלת פרויקט שתמונה על .12

בתיאום ידי המינהלת -על לפעםשיגובשו מפעם  דהואמצעי עבו המועצה, אשר תקבע, בין היתר, נוהלי עבודה
ת תהא מחויבת לפעול בהתאם לנהלים אלו לרבות שינויים שיערכו בהם ככל החברה המנהל. עם המועצה

 שיידרש.
 

 מתכונת המכרז
 

ידי וועדת -בחינת ההצעות שתוגשנה במכרז והענקת ניקוד האיכות תיעשה בידי צוות בדיקה שיוסמך על .13
)מחיר: משקל המוצע לביצוע העבודות  שכר הטרחהפי אמות מידה המשקללות בין -המכרזים של המועצה, על

הכול בהתאם למפורט (, 40% - אחוז ארבעים)איכות: משקל לבין הערכת איכות ההצעה  (60% - שישים אחוז
 וקבוע במסמכי המכרז.

 
בשקלול ציון האיכות הכולל והמשקולות שיקבל כל מדד  להערכת ההצעות מדדי האיכות שקבעה המועצה .14

 להלן.  1ב' בפרק  נספחוכן ב 65 מפורטים בסעיף שיקבל כל משתתף
 

 ע"ימאושר  ו/או תקציב בידי המועצה, בשלב זה, אומדן עלויות ראשוני איןמובא לידיעת משתתפי המכרז, כי  .15
תכניות  נתוניאת  היטב על המציעים לעיין וללמוד ., בהעדר תכנוןלעלויות הפיתוח של המתחמיםרמ"י 
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בידם ש הכללי ועל סמך הידע המקצועי את החישובים והבדיקות על בסיס האמורולבצע  המתחמים
  . ביחס לנתונים הקיימים

 
הרשות המקומית תהא , במתחמים הפיתוח, בגין ביצוע עבודות להסדרי המימון הקבועים בהסכם הגגבהתאם  .16

בהתאם לדרגת עבודות הפיתוח  היקף ביצוע מתוךבשיעור משתנה  מאת רמ"י זכאית לתשלום עמלה גלובאלית
. זכאות המועצה לעמלה גלובאלית ואופן הבהתאם לנהלי יידי רמ"-מורכבות הפרויקט, אשר תיקבע על

הסכם הגג המצורף למסמכי  ם יוכלו לעיין בנספח הרלבנטי מתוךהמציעי. במסגרת הסכם הגג נקבעוחישובה 
 (. , נספח ג'1בפרק  המצורף למסמכי המכרז )ראו נספח י' להסכם הגג מכרז זה
 

 10.5%בשיעור הנע בין הטווח שבין  טרחהאחוז שכר ב הנוקבת להגיש הצעה כספית במכרז יתבקשוהמציעים  .17
פי חשבונות -מתוך היקף ביצוע עבודות הפיתוח על)שלושה עשר אחוז וחצי(  13.5% לבין )עשרה אחוז וחצי(

 .(שכר הטרחה"")להלן:  מאושרים
-לא יותר מהתקציב המאושר עלבכל מקרה ו, בפועלעלות ביצוע  פי-עלשכר הטרחה ישולם  מובהר בזאת, כי

  .ידי קבלנים-על לביצוע עבודות הפיתוח רמ"יידי 
עבודות במכפלת סכומי חשבונות הביצוע של  כנקוב בהצעת הזוכה שכר הטרחהאחוז כמו כן מודגש, כי 

 יהווה את התמורה ידי רמ"י,-ידי המועצה ועל-ידי המועצה בלבד, כפי שיאושרו על-שיבוצעו על הפיתוח
השירותים כל ת המועצה, והיא תמורה מלאה וסופית בגין המנהלת מאהיחידה לה תהא זכאית החברה 

 דרישותתביעות או כל  בהסכם המכרז, וכי לא תהיינה לחברה המנהלתכקבוע  למועצה ידה-על שיסופקו
להסכם הגג  נספח י' בגין ו/אובגין מתן השירותים  מהמועצה לתשלום נוסף , מכל מין וסוג שהוא,נוספות

בפועל )לפני תוספת מע"מ(  הפיתוח מובהר, כי על עלות ביצוע עבודותלמסמכי המכרז(.  , נספח ג'1בפרק )
 יתווסף מע"מ כשיעורו כדין, ובלבד שלא יתווסף כפל תשלום בגין מע"מ. 

 
 יהא בטווחשכר הטרחה  ,)לא כולל מע"מ(₪  100בסך  מאושרים חשבונות ביצוע בפועלבגין : דוגמא מספרית

 בתוספת מע"מ כדין. ו₪,  13.5לבין ₪  10.5בין ש
 

שכר טרחה  לחברה המנהלת שולםי, 2פרק ב המכרז הסכםב 1סעיף כהגדרתן בין עבודות צד ג', יודגש, כי בג
    בפועל של העבודות.  הביצוע מעלות 0.5%בשיעור קבוע של 

 
פיתוח המעלות ביצוע עבודות  13.5%-10.5% בטווח האמור שבין תהא במכרז זה מודגש, כי ההצעה הכספית

, בהתאם 13.5% -או גבוה מ 10.5% -גיש הצעת שכר טרחה באחוז נמוך מבפועל, כך שהמציע אינו רשאי לה
 במכרז. הצעה שתחרוג מן האמור לא תובא כלל לדיון בפני וועדת המכרזים.  שהוגדרטווח ל
 

 מינוי חשב מלווה למועצה
 

צה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים, וכי כל התחייבות כספית, מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי למוע .18
החתימה במועצה  ייחתימות מורשל בנוסף ידי החשב המלווה,-שאינה חתומה ומאושרת מראש ובכתב על

ואין לה תוקף חוקי הינה בניגוד לדרישות הדין,  )ראש מועצה, גזבר( ובצירוף חותמת הרשות המקומית,
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ללא  ו/או מי מטעמה, למועצה לבצע עבודה או לתת שירותיםשיבחר  צד ג'. (void) המועצה קופת כלפי מחייב
טל על עצמו סיכון מודע וגילה דעתו בכך שהוא נ ,ושרת כדין ע"י החשב המלווהחתומה ומא התחייבותשבידו 

 כנספח ד'. 1בפרק  ת עבודה חתומותמצורף תצהיר בדבר הזמנולבצע עבודה ללא קבלת תמורה. 
 

 ההתקשרות תקופת
 

להשלמת ביצוע הפרויקט עד למשך כל תקופת ו ממועד חתימת הסכם המכרז הינה תקופת ההתקשרות .19
 העבודות מכוחו של הסכם המכרז.

 
במהלך כל תקופת ההתקשרות,  אית להביא את ההתקשרות לידי סיוםחרף האמור לעיל, המועצה תהא רש .20

של  הבלעדי שיקול דעתהלוחד, בהתאם ימים, וזאת ללא צורך בנימוק מי 30בהודעה מראש ובכתב, בת 
 המועצה. 

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז

 
 תנאי הסף המצטברים כל עלאך ורק מציעים העונים במועד האחרון להגשת ההצעות  רשאים להשתתף במכרז .21

 רשום אחד או תאגיד תושב ישראל ידי אישיות משפטית אחת, יחיד-ההצעה תוגש רק עלהמפורטים להלן. 
האישיות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה במרשם החברות בישראל או שותפות רשומה.  כדין

 בתנאי הסף של המכרז היא האישיות המשפטית החתומה על מסמך ההצעה במכרז.
 
   - ניסיון דרישת 

 
, המסתיימות לפחותמלאות  שנים 8של  כחברה מנהלת, מוכח וותקהמציע הינו בעל  -וותק תקופת  .1

 .עבודות פיתוחועבודות תכנון  בניהול ,הגשת ההצעותל האחרון במועד
 

תשתיות  של על המציע להוכיח, כי עסק בניהול עבודות פיתוח - יחידות דיור מספרו יםפרויקטמספר  .2
 10-ותאריך הסיום שלהן ב אכלוסשלב הפרויקט ועד לת עירוניות כחברה מנהלת, מתחילת ציבוריו

שכונות ו/או  שלפרויקטים  3 לפחות -ב (2017-2007השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות )
פרויקטים בהצהרת המציע, כי -אכלוס" השלב " .יח"ד 1,000 של לפחות מצטברבהיקף  ,מתחמי מגורים

יח"ד.  1,000( לגבי היקף מצטבר של לפחות 4התקבל אישור אכלוס )טופס  השנים האחרונות 10שניהל ב
 יגיש המציע תצהיר של עו"ד/רו"ח מטעמו.  ,תנאי הסףעמידה בלהוכחת 

 
( תהא "בנה ביתךפרויקט "יח"ד בבנייה צמודת קרקע ) 1 ,בחינת עמידה בתנאי הסףיובהר, כי לצורך 

ליחידות מתייחסת  כן מובהר, כי הגדרת מתחם ו/או שכונת מגוריםרוויה. יח"ד בבנייה  5 -שקולה ל
לשימושים ואינה כוללת בניינים או יחידות בבניינים  דיור נפרדות שנועדו לשמש בבעלות פרטית

 ציבוריים, כגון בתי חולים, בתי סוהר, דיור מוגן, מתחמי מלונאות ונופש וכיוצא באלה.
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השנים  10 -ב עסק בניהול עבודות פיתוח כחברה מנהלתעל המציע להוכיח, כי  - המלצות ממזמין ציבורי .3
מזמינים ציבוריים  3רותם של לפחות בשי (2017-2007) האחרונות שקדמו להגשת הצעתו במכרז

רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי - "מזמין ציבורי" .המציע עבודה עם הממליצים עלשונים, 
, מים וביוב ית בשירות רשות מקומית, תאגידות עירוניוכלכלי ו/או חברות תוומית מקיושווהשיכון, ר

  משרד התחבורה, מקורות, הרשות להסדרת התיישבות הבדווים
 
)אין להשמיט  פי המתכונת הבאה-המציע יצרף טבלה עללהוכחת עמידה בתנאי הסף של ניסיון,  .4

, וזאת ביחס לכל פרויקט (כמוסבר להלן רובריקות אך ניתן להוסיף מידע נוסף בקשר לפרויקטים
השנים האחרונות לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף.  10 -פרויקטים שהסתיימו ב ותחילה יפורט בנפרד;

הטבלה תשמש גם לקביעת לאחר מכן יפורטו פרויקטים נוספים הרלבנטיים לקביעת איכות המציע. 
 .65 בהמשך בסעיף  עמידה בתנאי סף והן להערכת ודרוג איכות המציע כמפורט

 .המפורטים בטבלאות והפרטים לאימות הנתונים ו/או עו"ד על המציע לצרף אישור רו"ח
בנוסף לפירוט בטבלה, המציע רשאי  לצרף להצעתו, לפי שיקול דעתו, מידע, מסמכים ונתונים נוספים 

ודירוג הערכת  לצורך וכן בדבר ניסיון העשויים להיות רלבנטיים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
 שנקבעו במכרז.  בהתאם לאמות מידה של איכות ,ההצעה

 

 בניהול פרויקטים טופס פרטים בדבר דרישת ניסיון

 פירוט נושא

  , שם הרשות המקומיתשם הפרויקט

מס' תב"ע, תאריך מתן תוקף, יזם 
 , מס' יח"ד בתב"עהתכנית

 

  העבודה ופרטיומזמין 

  מועד התחלה

  מתוכננתתקופת ביצוע 

  מועד סיום בפועל
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 פירוט נושא

בתחילת ביצוע )לא  תקציב הפרויקט
 כולל מע"מ(

 

  עלות הפרויקט בפועל )לא כולל מע"מ(

השנים שקדמו  5-היקף ביצוע בפועל ב
 )לא כולל מע"מ( להגשת הצעה

 

  יעודי קרקע סחיריםיתאריכי שיווק 

  תקופת הבניה על הקרקע ששווקה

לרשות תשתיות תאריכי מסירת 
 .המקומית ו/או למזמין

 

 

אנשי הקשר שקיבלו את התשתיות 
, כולל פרטים ליצירת קשר בפרויקט

 .)טלפון, דוא"ל(

 

מטעם מזמין העבודה  שמות ממליצים
 )טלפון, דוא"ל( ופרטי התקשרות

 

תיאור מפורט של תפקידי ומטלות 
 .המציע בפרויקט
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 פירוט נושא

ידי -תיאור תשתיות ציבוריות שנוהלו על
 .החברה

 ו/או נוסף: אחר תאורה/ חשמל/ מדרכה/ כביש/תיעול/ ניקוז/ ביוב/ מים/

__________________________________________________________ 

  .מס' יח"ד שאוכלסו בפרויקט

תיאור מלולי של הפרויקט, מטלות 
מיוחדות שהוטלו על המציע בפרויקט, 

אירועים מיוחדים ולא שגרתיים 
בעיות מיוחדות ואיך החברה בפרויקט, 

 .)לפרט( מןהתמודדה ע

 

 

    :הערות

 

שקדמו  שנות הכספים 3 -בממוצע ב₪ מיליון  3לפחות מחזור כספי שנתי של למציע  - איתנות פיננסית .22
 ציבוריות תשתיותפיתוח ניהול  תכנון ו/או מביצוע שירותי ניהול (2016, 2015, 2014להגשת ההצעה במכרז )

 של רו"ח.  אישור. להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש להגיש עירוניות
 

 ציבוריות של תשתיות או ביצוע תכנון הנדסיו/ תיאום ניהול - עבודות תכנוןביצוע בבניהול ו/או ניסיון  .23
שביצע או שניהל  תשתיות פרויקטים של תכנון 3תכניות מפורטות. על המציע להציג לפחות ל עירוניות בהתאם
 בתוקף שאושרו בעשר השנים הקודמות להגשת ההצעה במכרז. בהתאם לתכניות

  
וכן רשימה  המצויניםע"פ הפרטים במתכונת הבאה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, המציע יצרף טבלה 

בטבלה. הטבלה תשמש גם  שתפורטופרטיהם, וזאת ביחס לכל תכנית  של אנשי קשר של מזמיני העבודות
 3 -, ניתן לצרף יותר מ להלן 65בסעיף  ערכת ודירוג איכות המציע כמפורטן להלקביעת עמידה בתנאי סף וה

עבודות תכנון וכן כל מסמך או מידע או נתון רלבנטי שיש בו כדי להשפיע על דרוג איכות ההצעה בקריטריון 
 . התכנון
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 ןניסיון בניהול ו/או ביצוע תכנו טופס פרטים בדבר דרישת

 פירוט נושא

  שם הרשות המקומית ,שם ומספר תב"ע

  .מזמין העבודה ופרטי איש קשר

  .וועדת התכנון והבניה המאשרת

 תאריך אישור

   .לציין פרטי פרסום ברשומות

 

  .סה"כ שטח תכנית

שטחי בנייה עיקריים במ"ר עפ"י 
 היעודים המפורטים להלן:

 

  מגורים

  מסחר

  תעשיה

  תיירות

  שטח ציבורי

  סה"כ 
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 פירוט נושא

תשתיות ציבוריות שתוכננו בניהול תיאור 
 .החברה

 

  .תיאור מלולי של עבודת התכנון

האם היו בעיות מיוחדות בניהול או ביצוע 
 .התכנון וכיצד התמודדה החברה

 

 
נותני שירותים, אשר יעסוק במתן שירותי עובדים ו/או לרשות המציע עומד צוות  -נותני שירותיםעובדים ו/או צוות  .24

 מכרז זה, אשר עומד לפחות בדרישות הסף הבאות:הניהול מושא 
 

של המתחם מטעם החברה המנהלת לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, בעל  מנהל פרויקט – מנהל הפרויקט .א
 בעל ,אדריכלותבעל תואר ב ו/או רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אזרחית תואר אקדמי בתחום הנדסה

ו/או  ביצוע עבודות פיתוח בניהול להגשת ההצעהשקדמו  השנים האחרונות (10) עשרניסיון מוכח במהלך 
 עירוניות ציבוריות תשתיותעבודות פיתוח  ביצוע של פרויקטים 3 בקשר עם לפחותעבודות תכנון  ניהול

יח"ד,  1,000 -למעלה מ לחילופין פרויקט בהיקף של, יח"ד 1,000של  מצטבר בהיקף  במתחמי מגורים
נתונים תקציביים, הכנת אומדנים, הפעלת קבלנים, הכנה וניתוח של תוצאות של כולל בדיקה וניתוח 

  מכרזים, תיאום תכנון מול חברות תשתיות ו/או משרדי ממשלה וגורמים אחרים.
 

או הנדסאי  רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,בעל תואר אקדמי בתחום הנדסה אזרחית - צמוד מפקח .ב
מתחילת  אשר ישמש ,הגשת ההצעותמועד שקדמו ל שנים 7בוותק של לפחות  במכון להכשרה טכנולוגיתהרשום 

 3לפחות קשר עם בניסיון מוכח  בעל על המפקח להיות .צמודכמפקח   פיתוחהעבודות שלב ביצוע 
 של מצטברבהיקף  במתחמי מגורים עירוניותציבוריות עבודות פיתוח תשתיות  ביצוע פרויקטים של

כולל בדיקה וניתוח של נתונים יח"ד,  1,000 -למעלה מ פרויקט בהיקף שללחילופין , יח"ד 1,000 לפחות
תקציביים, הכנת אומדנים, הפעלת קבלנים, הכנה וניתוח של תוצאות מכרזים, תיאום תכנון מול 

  חברות תשתיות ו/או משרדי ממשלה וגורמים אחרים.
 

, רשומים בפנקס המהנדסים תואר אקדמי בתחום הנדסה אזרחית ילבעשני מהנדסים  -מהנדסים אזרחיים  2 .ג
ו/או ביצוע  בניהול מוכח בעלי ניסיון ,הגשת ההצעותמועד בוותק של לפחות שנתיים שקדמו ל והאדריכלים

תשתיות ציבוריות עירוניות במתחמי מגורים פרויקטים של עבודות פיתוח  3 לפחות עבודות תכנון ו/או בניהול
כולל בדיקה  ,יח"ד 1,000 -למעלה מ ילופין פרויקט בהיקף שללח יח"ד, 1,000לפחות של  מצטברבהיקף 

ניתוח , מכרזיםועריכת מסמכי ניתוח של נתונים תקציביים, הכנת אומדנים, הפעלת קבלנים, הכנת ו
חח"י, מקורות, בזק,  גורמים פרטיים וממשלתיים, כגון מולתוצאות מכרזים, תאום תכנון ומגעים 

 ועוד. כבלים, משרדי ממשלה
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עריכת חשבונות תכנון בהשנים האחרונות בבדיקה ו 7 -שנים לפחות ב 5בעל ניסיון של  -בקר חשבונות  .ד

ו/או מנהל עסקים ו/או הנדסה תעשייה  בתחום החשבונאות ו/או הכלכלהבעל תואר אקדמי  וביצוע.
 .וניהול ו/או הנדסה אזרחית ו/או הנדסאי בניין

 
מפורט ה ההנדסי תכנוןהלמתן שירותי שימונה  ו/או צוות המתכננים המתכנןבזאת, כי  ומודגש מובהר .ה

יועסק כעובד החברה המנהלת ובין שהחברה המנהלת תתקשר מועסק ו/או פרויקט, בין שה תשתיותל
ידי -על  מראש ובכתביאושר בהסכם התקשרות כנותן שירותים,   צוות מתכננים עם ו/או המתכנןעם 

זכייתה של החברה המנהלת ומינויה. מוסכם מראש בין הצדדים, כי למועצה  אחרי, וזאת המועצה
המפורט להעמיד לצורך ביצוע עבודות התכנון ההנדסי להורות לחברה המנהלת  זכות וטושמורה 

 ,ו/או לסיים העסקה של מתכנן ידי החברה המנהלת-מזה שהוצע על אחר מתכנן הפרויקט לתשתיות
  ., והאמור יחול בכל שלב משלבי חיי הפרויקטהמועצה שתציב בהתאם לסטנדרטים ולדרישותוזאת 

 
ממש את ל , מכל סיבה שהיא,היה והמועצה תחליט, כי כלפי המועצה בזאת מתחייבתהחברה המנהלת  .ו

 בזאת החברה המנהלת נותנת ,עם החברה המנהלת לאורך חיי הפרויקטההתקשרות סיים את זכותה ל
בפרויקט  השונים לבין נותני השירותים בינה להסב את ההסכמים את הסכמתה בכתב ומראש

שיקול ו בקשתה  פי-על כולם או מקצתם, ,לצורך ביצוע העבודות שהעסיקה מתכננים, יועצים וכו'()
 , כי בהסכמיםמתחייבת החברה המנהלת. כן למי מטעמהלמועצה ו/או המועצה,  ה המלא שלדעת

 נותני שיכרתו בינה לבין נותני השירותים בפרויקט )מתכננים, יועצים, וכו'( ייכלל סעיף המחייב את
תסתיים מטעם של סיום התקשרות בין החברה ידי החברה המנהלת -, במקרה והעסקתם עלהשירותים

 בהתאםהמנהלת למועצה, להסכים בכתב ומראש להסבת ההסכם למועצה ו/או למי שיבוא בנעליה, 
 לבקשת המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 לשם ביצועירותים הנדרשים כלל הש לאספקת כוללתההאחריות נוטלת על עצמה את החברה המנהלת  .ז

ל אנשי לכ שירותי את להעסיק ו/או לשכור מחויב המציע יהא ולשם כך, המכרזעבודות מושא ה
י לספק הן כד הדרושות, לנהל ולתאם את כל הפעולותו וכו' היועצים, המתכננים, המהנדסים, המקצוע

ניהול הביצוע ברמה ובטיב מושלם לשביעות רצונה של הן ו צמוד פיקוחהן , תוצרי התכנון לביצוע את
עובד כל להחליף ולנייד מהפרויקט  תהא שמורה זכות וטו לדרוש מהחברה המנהלת למועצההמועצה.  

 ולהעמיד אחר תחתיו, וזאת ללא צורך בנימוק מיוחד יועץ מתכנן ו/או ו/או ו/או נותן שירותים
 יום מראש.  30ובהתראה של 

 
, מתחייבת המנהלת יסיים את תפקידו בחברה לי התפקידים המוצעים במסגרת המכרזהיה ואחד מבע .ח

בעל התפקיד שנבחר  לאלה של דומיםבעל תפקיד בעל כישורים  במקומו להעמיד המנהלת החברה
 הרשות המקומית.בכפוף לאישור ולהסכמה מראש ובכתב של במסגרת המכרז, 

 
 הנמדדים יצרף המציע:  כל אחד מאנשי צוות העובדים ו/או נותני השירותיםלגבי  .ט
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 קורות חיים מפורטים; .1
 -; למהנדסים אזרחיים וכיוצא באלההעתקי תעודות השכלה, רישיונות, הכשרות מקצועיות  .2

אסמכתאות באשר לתקופות בהן אחזו ברישיון תקף בענף ההנדסה האזרחית וכן העתק רישיון 
 תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

המפורטת להלן, המציגה פרטי טבלה במתכונת וכן  ,4כנספח לפרק מצורף , תצהיר בעל תפקיד .3
 ידיו:-שנוהלו על ותציבורי תשתיות ות פיתוחניסיון ביחס לעבוד

 
 החברה המנהלת מטעםאנשי צוות טופס פרטים בדבר                                          

 ציבורי ניהול פרויקטים של עבודות פיתוח
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד איזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       

 ניהול פרויקטים אחרים
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד איזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       

 ניהול תכנון תשתיות
שם ומס' 

 תב"ע
מזמין 

 העבודה
וועדה 

לתכנון 
ולבניה 

מאשרת 
 תב"ע

תאריך 
 אישור

תיאור 
עבודות 

 תכנון
, תשתיות
פעולות 
ניהול, 
 בעיות

 שטחי בנייה עיקריים במ"ר ע"פ היעודים הבאים

 סה"כ ציבורי תיירות תעשיה מסחר מגורים     
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 העדר ניגוד עניינים .25

 
וכן חברות בשליטת  של המציע מועצת המנהליםחברי ו/או  של המציע המציע, מנהליו ו/או בעלי המניות

ידי -שפורטו עלהמציע ו/או בשליטת מי שהינם בעלי השליטה במציע וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים 
חייבים להיות במצב של העדר ניגוד  ,ידי המציע כפקחים-וכן מי שיועסקו על ,המציע במסגרת הצעתו במכרז

 ם מילוי תפקידו של המציע במתן השירותים נשוא המכרז. עניינים או חשש לניגוד עניינים ע
המנויים לעיל ידרשו למלא שאלונים לאיתור חשש וכן בעלי התפקידים  החברה המנהלתבזאת, כי מובהר 

 . עבודהכתנאי לתחילת למועצה בעניין זה ולהגישם ולחתום על תצהירים  ,לניגוד עניינים
 

 משמע:עניינים בהקשר זה  ניגוד העדר של .א
 

מקרקעין בוכל המנויים לעיל אין ולא תהיינה במישרין ו/או בעקיפין זכויות כלשהן ע למצי (1
 במתחמים לגביהם יספק המציע שירותי ניהול.

אין ולא יהיה עניין כלשהו משל עצמם, אישי ו/או עסקי ו/או עניין אחר למציע ולכל המנויים לעיל  (2
ידי המציע שירותי ניהול ו/או בעבודות -ו יינתנו עלזולת עניינה של הרשות המקומית במתחם לגבי

הפיתוח המתוכננות ו/או המבוצעות במתחם ו/או בהתקשרות שבין המציע ו/או הרשות לבין צד 
 שלישי כלשהו בקשר אליהם. 

אחר לעובדי  ו/או עסקי ו/או קשר למציע וכל המנויים לעיל אין קשרי משפחה ו/או קשר אישי (3
 שלה. נבחרי הציבור לו/או  המקומית המועצה

ולא יעסוק בביצוע עבודות קבלניות, לרבות, אך לא רק, ביצוע עבודות פיתוח, המציע אינו עוסק  (4
ואיש מבין המנויים לעיל אינו, במישרין או בעקיפין, בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל זכויות כלשהן 

כל עוד  ית כאמור,ה קבלנידי חבר-בחברה קבלנית, כאמור, ואיננו מועסק ולא יהיה מועסק על
 נמשכת העסקתו בפרויקט.

עוסקים ולא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין,  וכל המנויים לעיל אינםהמציע  (5
קבלנים מי מהייתן המציע שירותי ניהול ו/או ל בהם במתחמיםלמי מהיזמים שירכשו זכויות 

 .במתחם עבודות כלשהןשיבצעו עבור המועצה את עבודות הפיתוח ו/או 
, במישרין או בעקיפין, המציע וכל המנויים לעיל אינם עוסקים ולא יעסקו במתן שירותים כלשהם (6

לחברות אחרות המשמשות ו/או ישמשו בעת הגשת ההצעה או בעתיד כחברות מנהלות עבור 
 ית.רשות המקומבהמועצה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים 

המציע וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין, לאיזשהו צד ג',  (7
אשר עלול להיות במצב ניגוד עניינים עם הרשות בכלל או עם ביצוע תפקידיו של המציע בהתקשרות 

פי מכרז זה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים ברשות -על
 מקומית.ה
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, משתתף במכרז הקשור בחוזה/ים למתן שירותי ניהול ו/או תכנון ו/או פיתוח עם  .26
על כך למועצה במסגרת הצעתו למכרז ובאם,  עירשות/יות מקומית/יות ו/או עם חברה/ות כלכלית/יות, יוד

 לדעתו, חל או עלול לחול ניגוד עניינים בין ההתקשרויות.
 

וכל המנויים לעיל יודיעו לגורמים המוסמכים במועצה באופן מידי על כל חשש להיווצרות מצב של  המציע .27
ניגוד עניינים בין המציע או מי מהמנויים לעיל, לפי העניין, לבין ביצוע תפקידו של המציע בהתקשרות ע"פ 

   מכרז זה.
 

 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה

להוכחת עמידה בתנאי סף וכתנאי להבאת הצעתו לדיון הבאים כתמיכה  חובה על המציע לצרף את המסמכים .28
 ולמתן חוות דעת בקשר עם אמות המידה שנקבעו במכרז להערכת ההצעה. 

 

 לסימון צוות בדיקה מסמכים שיש לצרף להצעה /דרישה תנאי סף
   דרישת ניסיוןא. 

בניהול תכנון ובניהול עבודות פיתוח וותק 
 שנים 8לפחות  כחברה מנהלת

 יש/אין _______  תצהיר רו"ח/עו"ד בדבר עמידה בתנאי הסף

של  פרויקטים 3 של לפחותניהול 
שלא  מצטבר שכונות מגורים בהיקף

שנים  10 -ב, יח"ד 1,000  -יפחת מ
 האחרונות

ח/עו"ד בדבר עמידה תצהיר רו" •
 בתנאי סף 

"טופס פרטים בדבר דרישת ניסיון"  •
 ולפרט את מירב הפרויקטים בהם

 עסק התואמים את תנאי הסף.

 יש/אין _______
 
 

 יש/אין _______

השנים  10 -בעבודה כחברה מנהלת 
 3האחרונות בשירות של לפחות 

ציבוריים שונים הממליצים  מזמינים
 על המציע

 יש/אין _______ טפסי המלצה בנוסח המצורף   3לפחות 

   ב. דרישת איתנות פיננסית
בממוצע ₪ מיליון  3של  שנתי מחזור כספי

בשלושת שנות הכספים שקדמו להגשת 
 (. 2016, 2015, 2014ההצעה )

 יש/אין _______  .תצהיר רו"ח

   ג. ניסיון בניהול ו/או ביצוע עבודות תכנון 
ניהול ו/או ביצוע עבודות תכנון 
תשתיות בהתאם לתכניות מפורטות. 

פרויקטים  3לפחות  על המציע להציג 
של תכנון תשתיות שניהל או שביצע 
בהתאם לתכניות מפורטות שאושרו 

השנים האחרונות שקדמו  10 -ב
 להגשת ההצעה במכרז.

תצהיר רו"ח/עו"ד בדבר עמידה  •
 בתנאי סף.

"טופס פרטים בדבר דרישת ניסיון  •
בניהול ו/או ביצוע תכנון" ולפרט 
את מירב הפרויקטים בהם עסק 

 הסף.התואמים את תנאי 

 יש/אין _______

 

 יש/אין _______

 

   נותני שירותיםאו /ד. צוות עובדים ו
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ר רו"ח/עו"ד בדבר עמידה תצהי • מנהל פרויקט
 בתנאי סף;

 קורות חיים מפורטים; •

העתקי תעודות השכלה, רישיונות,  •
הכשרות מקצועיות וכיוצא באלה; 

אסמכתאות  -למהנדסים אזרחיים 
ברישיון באשר לתקופות בהן אחזו 

תקף בענף ההנדסה האזרחית וכן 
העתק רישיון תקף נכון למועד 

 האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

טבלה פרטי ניסיון ביחס לעבודות  •
 פיתוח ציבורי שנוהלו או בוצעו.

מפקח , הצהרת מנהל הפרויקט •
ס עליהם מתבס מהנדסים 2, תשתיות

 המציע בהצעתו.

 יש/אין _______
 

 יש/אין _______
 

 אין _______/יש
 
 
 
 
 
 
 

 יש/אין _______
 
 

 יש/אין _______
 

 צמודמפקח 

 מהנדסים אזרחיים 2
 בקר חשבונות

   ה. העדר ניגוד עניינים
המציע, מנהליו, בעלי המניות, חברי 
מועצת המנהלים, חברות בשליטת המציע 
או בשליטת מי שהינם בעלי השליטה 

תפקידים במציע וכן בעלי מקצוע וממלאי 
בהצעת המציע במכרז וכן מי שיועסקו 
בעתיד כמפקחים חייבים להיות נעדרי 

 ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים

 .תצהיר העדר ניגוד עניינים •

שאלונים לאיתור חשש למניעת ניגוד  •
 עניינים

 יש/אין _______

חובה לצרף כחלק  -מסמכים כלליים 
 מעמידה בתנאי הסף

  

 יש/אין _______ הצעה כספית למסמכי המכרז( 4)פרק מסמך הצעה 
 

ידי אישיות משפטית -ההצעה תוגש רק על
אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד אחד 
רשום כדין במרשם החברות בישראל או 

 שותפות רשומה.

יש להגיש מסמכי תאגוד מאושרים 
 :ומעודכנים

העתק נאמן למקור של תעודת  •
 התאגדות ברשם החברות; 

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות  •
בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל 
שליטה או בעל מניות כלשהו בתאגיד 
הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם 
בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי 
השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל 
היחידים העומדים מאחרי המשתתף 

 במכרז;

 תמצית מידע מרשם החברות,  •
 

 
 

 יש/אין _______
 
 

 יש/אין _______
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רטת את בעלי המניות בתאגיד, המפ
ואת היותו של המשתתף תאגיד פעיל. 
האישור חייב להיות מעודכן למועד 

 הגשת ההצעות למכרז;

 תקנון התאגדות; •

 יש/אין _______
 
 
 
 
 

 יש/אין _______
 

אם המציע הינו שותפות 
)ובתנאי שהדין מאפשר לו 

באותו אופן(, עליו להתאגד 
לצרף את המסמכים הבאים: 
תעודה מאושרת של רישום 
השותפות אצל רשם 
השותפויות, חוזה השותפות, 
אישור עו"ד/רו"ח השותפות 
בדבר זכויות החתימה בשם 
השותפות וקבלת החלטה 
כדין של השותפות בעניין 
הגשת ההצעה וההשתתפות 

 במכרז.

 -אם המשתתף הינו יחיד 

צילום תעודת זהות של 

 המשתתף. 

 
 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על  אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כאמור 
בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

, והתקנות 1974-ניהול חשבונות(, תשל"ו 
 .שהותקנו על פיו

 יש/אין _______

 יש/אין _______ אישור פקיד שומה  אישור בדבר ניכוי מס הכנסה במקור
 יש/אין _______ תעודת עוסק מורשה אם המציע עוסק מורשה

 נספח א' 1בנוסח המצורף בפרק ערבות מכרז  ₪  150,000ערבות מכרז בסך של 
 

ה מנוסח הערבות יכל בטוחה אחרת ו/או סטי
המצורפת מהווה פגם מהותי בהצעה ותפסול 

 את ההצעה מלהשתתף במכרז. 

 יש/אין _______

 פרוטוקול מפגש הבהרות, תשובות 
 

 יש/אין _______ על המציע לחתום ולצרף למסמכי ההצעה
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 להבהרות שניתנו במכרז 
 יש/אין _______  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית 
 לעובד המועצה או לחבר המועצה 

תצהיר העדר זיקה לעובד מועצה או לנבחר 

 .ציבור

 יש/אין _______

 תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר העדר
הליכים פליליים תלויים ועומדים ו/או 

 הרשעות של המציע ומנהליו העדר

 יש/אין _______ .תצהיר העדר הרשעה
 

או אחד ממרכיבי אם המציע 
המציע או מנהל של מציע או 
מנהל של אחד ממרכיבי 

לפני  המציע הורשע בפלילים
הגשת הצעתו למכרז זה 
בעבירת בניה לפי חוק התכנון 

שיש  והבניה ו/או בעבירה
עימה קלון או הנוגעת לתחום 
עיסוקו של המציע או אם 
תלויים הליכים פליליים 
לאחר הגשת כתב אישום נגד 

ו אחד ממרכיבי המציע א
המציע או מנהל של המציע 
או מנהל של אחד ממרכיבי 
המציע והנוגעת לתחום 
עיסוקו של המציע, לא יוכל 
המציע )בין מציע יחיד או 
שותפות של מספר מציעים 
לעניין מכרז זה( להגיש הצעה 

 כלשהי למכרז.
אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה  אישור בתוקף בדבר מורשיי חתימה

חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד 

בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל 

 חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה. 

 יש/אין _______
 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום  תצהיר העסקת עובדים זרים

גופים  שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום 

רים חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים ז

  1976 -כדין(, תשל"ו 

 יש/אין _______
 

-יתר מסמכי המכרז כשהם חתומים על
 .י החתימה של המציעהיידי מורש

 יש/אין _______ 
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כי ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא מצורפים אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים  ,מודגש בזה .29
לעיל ו/או חלקם ובהם הפרטים הנדרשים ו/או הצעה שאינה עומדת בתנאי ההשתתפות במכרז ו/או הצעה 

 המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז.
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .30
המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, ן אחד מ

 בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.
 

 אופן הגשת ההצעה
 

מקור והעתק(, כאשר המקור והמסמכים המצורפים בשני עותקים )על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה  .31
והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כל אחד בנפרד, ויוכנסו למעטפה אחת, בלא 

ה לתיבת המכרזים שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, והיא תוכנס על ידי נציג המועצ
 במועצה, במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.

 
על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,  .32

 .וההבהרות, פרוטוקול מפגש הבהרותלרבות כל מסמכי התשובות 
 

 לדרישות בסעיפי המכרז הרלוונטיים.חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנדרש בהתאם  .33
 

ידי המועצה -ואושרו על של המכרז או תנאי של המציע, שלא הועלו בהליך ההבהרות כל הערה, הסתייגות, .34
, לפי שיקול דעתה ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה לא יבואו בחשבון ,ת הבהרהותשובמסגרת בכתב ב

 הבלעדי של המועצה.
 

דו כי לא ידע או לא הכיר חלק שובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצהשאלות והתלא צירף המציע את כל  .35
מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה כאמור, ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל 
התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה  במכרז. למועצה  שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את הצעת 

 ם לאו.גין אי צירוף כל השאלות והתשובות אהמציע ב
 

 חתימות
 
 

 ידי גורם מוסמך.-ל כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז עלעל המציע לחתום ע .36
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כן, -מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. כמו בחתימתו על ההצעה ובהגשתה .37
הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות 
הנדרשים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 במסמכי המכרז. הכול כמפורט -
 
 

 בדיקות מוקדמות 
 

בידו כל המידע הדרוש לו  מנת שיהא-, עללדעתו ,על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת .38
, לרבות לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו

במלואם, כגון  או לא צורפו ובין שלא צורפו, בין שצורפו מכרזבהרלבנטיים למתן הצעה עיון בכל המסמכים 
האינטרנט של ניתן לעיין בהם באופן מקוון באתר , אשר מלוא מסמכי התכניות המפורטות החלות במתחמים

ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל  תכנון זמין, -מנהל התכנון -האוצר  משרד
 אחריות בעניין זה. 

 
רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים  ,הגיש המציע את הצעתו .39

 מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.
 

שנמסר לו מהמועצה באשר לעבודות, אם ניתן כזה, נעשה על  כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו .40
אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר כי 

 איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  
 

להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר  .41
 בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.

 
 כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. .42
 
 

 ערבויות 
 
 

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .43
למסמכי המכרז. הערבות תהיה  , נספח א'1בפרק אוטונומית, בלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט 

 מאה חמישים)במילים: ₪  150,000של בנק ישראלי, חתומה ע"י מורשי החתימה כדין של הבנק, על סך של 
 ₪(. אלף
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יום לאחר המועד האחרון והסופי להגשת ההצעות במכרז, דהיינו עד ליום  90הערבות תעמוד בתוקף  .44
המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות ן תהא רשאית לדרוש מ והמועצה 04/11/2017

זוכה. מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם ה-נוספות ככל שיידרש עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע
לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי 

 בקשר לכך.בגין ו המועצה
 

כי הצעתו  ,המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע .45
פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך -לא ביצע את כל המוטל עליו עלהוא זכתה במכרז, אך 

ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות  7את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 
 מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי המוקדם. 

ההסכם עם מי שתקבע המועצה כחברות  הערבות שמסרו, לאחר שיחתםלמציעים שלא זכו במכרז תוחזר  .46
 המנהלות הזוכות במכרז. 

 
ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש,  .47

-ל עלוהכפי הצעתו, מכל סיבה שהיא, -במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על
פי דין ולרבות -פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, וזאת בלי לגרוע מכל  סעד או זכות הנתונים למועצה על

 .1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 
  

 המשפטיים בעניינו.  ההליכים לסיום עד ערבותו הזכייה, תעוכב תוצאות על יערער אשר מציע .48
 

המועצה,  אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת בנקאית ביצוע ערבות יעמיד כזוכה, תוכרז שהצעתו מציע .49
 למדד צמודה כשהיא₪(, אלף  מאה חמישיםבמילים: )₪  150,000של  סך על להבטחת מילוי התחייבויותיו,

 "(ערבות הביצוע)להלן: " , בנספח ב'2בפרק  להסכם המצורף בנוסח כדין, חתומה הצרכן, של המחירים
ערבות הביצוע כך שבכל מקרה לפעם,  מפעם ידי הזוכה-על תוארך  ערבות הביצוע. חודשים 60ובתוקף למשך 

בהתאם לתנאי המועצה  , והעמדת ערבות ביצועחודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות 12עד תהא בתוקף 
 לומים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה המנהלת.תנאי להמשך ביצוע התש תהווה

 
 ביטוחים

 
מתחייב המציע  הסכם,  או דין פי על כזוכה ו/או תוכרז שהצעתו המציע של חוקית מאחריות לגרוע מבלי .50

באישור עריכת  מהמפורט מצומצם יהיה שלא המכרז, בהיקף דרישות פי-על  בתוקף ביטוחים להחזיק הזוכה
  , בנספח א'.2בפרק המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  הביטוחים

 
 7שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח תוך על מציע  .51

 הביטוח חברת את להחתים אין צורך  מובהר בזאת, כי  ,ספק הסר ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. למען
 ההצעה. הגשת במועד ביטוחים קיום אישור על
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 ת , הסתייגויושינויים, הבהרות
 

 ,הבהרות או לשאול שאלותחדשים בלבד שלא נכחו במפגש מציעים קודם  רשאים להפנות בקשות למציעים  .52
אמות, עליו להפנותם באמצעות גב' רונית או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי הת

 : שכתובתו באמצעות דוא"ל ,חווה, רכזת מכרזים במועצה
y.org.il-ronith@b  :פניות 16:00בשעה  07/17/30מיום לא יאוחר  08 -9785324ולוודא קבלה בטלפון .

 לאחר המועד הנ"ל לא יקבלו מענה. להבהרות או שאלות שתגענה למועצה
 

 שיקול דעת, לפי או באמצעות פקס בדואר אלקטרוני המכרז כשי מסמכיותשובות יועברו בכתב ויופצו לכל ר .53
על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, . פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה-המועצה ועל

או אי קבלתן, לא יזכו את  איחור בקבלת תשובות לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד.
 ו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין. המציע בהארכת מועד להגשת הצעתו ודין הצעת

 
משתתף במכרז שלא יעביר במועד את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע  .54

 .סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות בתנאי המכרז וכיוצא בזה  לטעון טענות בדבר אי
 

אין להם תוקף והבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה,  המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או .55
 מחייב כלפיה.

 
שעות לפני המועד האחרון להגשת  24 -מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ .56

 ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז,
באופן המפורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי 

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המועצה בקשר  המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יע, כפי שנרשמו בעת רכישת לשינוי תנאי המכרז, אשר יפורסמו באמצעות דוא"ל או בפקס בהתאם לפרטי המצ

חוברת המכרז )פרסומים מהותיים יפורסמו גם באתר הבית של המועצה ו/או בעיתונות(. המציע ו/או הזוכה 
 מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי בתנאי מתנאי המכרז.

 
. יגבר האמור במסמכי ההבהרותבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז,  .57

 האחרון שפורסם.  ההבהרות מסמך, יגבר בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות
 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .58
 הם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:לגבי

 
 לפסול את מסמכי המכרז. .א
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .ב
 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. .ג

 

mailto:ronith@b-y.org.il
mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

26 

 המציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט ן לדרוש מ .ד
 מהותי בה.

 
ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט  .59

ה לפסול את לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצדהועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות 
תה אמורה להיות ההצעה יידי המציע, אם הצעתו הי-את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ההצעה ולחלט

  הזוכה.
 
 
 

 תוקף ההצעה
 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  4למשך ההצעה תעמוד בתוקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים  .60
תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות  – במכרז. מציע, אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו

באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על הסכם ו/או אם ינקטו הליכים  הבנקאית אשר צורפה להצעה.
הפחות,  יום לכל 90משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת של 

 . בהתאם לבקשת המועצה בפנייה בכתב למציעים
 

 פתיחת ההצעות
 

פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה לרוכשי המכרז בכתב  .61
 מראש.
 

רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות שהוגשו במסגרת  .62
 המכרז.

 
 ובחירת הזוכה בחינת ההצעות

 
חברה , ויקבלו את הניקוד הגבוה ביותר, במסגרת המכרז מבין ההצעות הכשירות שיוגשו תבחרהמועצה  .63

)מציע לא יוכל לזכות בניהול יותר ממתחם אחד(, באופן שההצעה שתזכה בניקוד מנהלת אחת עבור כל מתחם 
ד החברה המנהלת שתיבחר תעבו .1וההצעה שתדורג שניה תנהל את מתחם  2הגבוה ביותר תנהל את מתחם 

דווח והחברה המנהלת ת פרויקטהבקרה על ביצוע המועצה מטעמה לצורך  שתמנהתחת מינהלת פרויקט 
  למינהלת הפרויקט על הביצוע.

או למתחם  המתחמים המפורטים במכרז כל אחד מןלהגיש הצעה לניהול  רשאיותמובהר בזאת, כי המציעות 
 ולא לגבי שני המתחמים.  מבין השניים אחד, אך הזכייה תהיה לגבי מתחם אחד בלבד 
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-ידי וועדת המכרזים של המועצה, על-על צוות בדיקה שיוסמךידי -ההצעות שיוגשו במכרז יוערכו וידורגו על .64
(, לבין הערכת איכות 60%-מחיר )לביצוע העבודות  שכר הטרחה המוצעפי אמות מידה המשקללות בין שיעור 

 הכול בהתאם למפורט וקבוע במסמכי המכרז. (, 40% –)איכות ההצעה 
 

 (40%בחינת ההצעות במרכיב האיכות )משקל 
 

 רה או החברות הזוכות במכרז: להלן יפורטו אמות המידה לקביעת ציוני האיכות ותהליך בחירת החב .65
 

בדקו מסמכי ההצעה והתאמת ההצעות של המציעים לדרישות הסף של המכרז. הצעות יי ,בשלב ראשון .א
 שלא תעמודנה בתנאי הסף לא תידונה ולא תוערכנה בשלב הבא. 

 
ידי וועדת -על קבע ויוסמךיבדיקה בהרכב שיידי צוות -ההצעות על של תיעשה הערכת איכות ,בשלב שני .ב

 שיוצע פי הניסיון הרלבנטי של הצוות המקצועי-עלאיכות המציעים תוערך . המכרזים של המועצה
דלעיל, וכן נתוני החברה המנהלת הרלבנטיים, באמצעות  24כמפורט בסעיף  מטעם החברה המנהלת,

מסגרת ראיון שייערך בפני ב מהצוות מטעם החברה המנהלת התרשמות פרונטאלית עפ"י לרבותניקוד 
 , קטים בניהולופרוי ולסקור להציג ה המנהלתהצוות מטעם החבר יתבקש, במסגרתו צוות הבדיקה

 ולהשיב על שאלות הצוות.
מובהר, כי המועצה רשאית לקחת בכלל חשבון בבחינת ההתרשמות מן המציע, בין היתר, ניסיון עבר 
עמו ועבודתו בעבר, ככל שסיפק שירותים למועצה, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות 

 שבוצעה עבורה בעבר. 
 
ה כוללת משוקללת של איכות ותשקלל את הציון שניתן לכל אחד ההצעות הכשירות תקבלנה הערכ .ג

פי נתוני הצעתו, וזאת לפי המשקולות היחסיים ולפי המדדים המפורטים -הנמדדים עלמהגורמים 
 בטבלה הבאה: 

 מהניקוד המשוקלל( 40%אמות מידה לניקוד ההצעות במרכיב האיכות )

 אמות המידה
 

 סך הכול ניקוד מרבי ניקוד

 :ניקוד החברה
 

 ,בתנאים בתצהיר המשתתף עומדים/שהוצגו פרויקטים 3 -התרשמות מ .1
 :נק' לכל פרויקט( 4נק' סה"כ )עד  12 -ע"י החברה תזכה את החברה ב שנוהלו

 
 נק' 1 -ביזכה –עבור פרויקט בסביבה עירונית  .א
 נק' 1 -יח"ד 2,000 - 1,000 ביןפרויקט בהיקף  .ב
 נק'  3 - ומעלה יח"ד 2,001 בהיקףפרויקט  .ג

 
 

 
 
 

 נק' 12
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 נק', לפי הפירוט להלן: 8עד  - שנות ניסיון של החברה בניהול פרויקטים .2
 

 'נק 3  - שנים 8-12 .א
 'נק 6  -שנים  13-15 .ב
 'נק 8 -שנים  15מעל  .ג

 
  השנים האחרונות 8 -ניהול עבודות תכנון תשתיות ב .3

 נק'  5עד  – (2009-2017)
 שלושת הפרויקטים( )עבורנק'  1 –פרויקטים  3

 נק'  4נק' עד  1 –כל פרויקט נוסף 
 

 'נק 15 – מהחברה התרשמות כללית .4
ת כללית מפרטי החברה, היקף פי התרשמו-הניקוד בקטגוריה זו יוענק על

ומי פעילותה של קטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותה ותחהפרוי
ההמלצות, ניקוד סקת, טיבן של יקטים בהם עסקה ועוהחברה, סוגי הפרו

 . יבחנו רק המלצות שקיבלה החברה על ניהול פרויקטיםראיוןהצוות הבודק ב
בין השנים  השנים האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעה, 8-ב שהסתיימו
שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים  . המועצה2009-2017

 נוספת.  וקבלת חוות דעת לצורך התרשמות

 נק' 8
 
 
 
 
 
 
 נק'  5
 
 
 
 

 נק' 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ודותנק 40 

 :ניקוד מנהל הפרויקט
 

שהוצגו/עומדים בתנאים בתצהיר מנהל הפרויקט  שנוהלו  פרויקטים 3ניהול   .5
 נק' לכל פרויקט(: 5נק' סה"כ )עד  15 "י מנהל הפרויקט יזכו את המנהל עדע

 
 נק' 1 -יזכה ב -עבור פרויקט בסביבה עירונית  .א
 נק' 2 -יח"ד  2,000 - 1,000פרויקט בהיקף בין  .ב
 נק'  4  -יח"ד ומעלה  2,001פרויקט בהיקף  .ג

 
 

 נק', לפי הפירוט להלן: 10עד  - שנות ניסיון בניהול פרויקטים .6
 

 נקו' 5  -שנים  10-12א.      
 נק'  7 –שנים  13-15ב.       
 נק'  10  -שנים  15ג.     מעל                          

 
 נקו' 15 – התרשמות כללית והמלצות .7

הניקוד בקטגוריה זו יוענק על פי התרשמות כללית מפרטי המנהל המוצע, 
 היקף הפרויקטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותו ותחומי פעילותו של 

 

 
 
 

 נק' 15
 
 
 
 
 
 
 

 נק'  10
 
 
 
 
 
 

 נק' 15
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המנהל המוצע, סוגי הפרויקטים בהם עסק ועוסק, טיבן של ההמלצות, ניקוד 
הצוות הבודק בראיון. יבחנו רק המלצות שקיבל המנהל המוצע על ניהול 

-2007השנים האחרונות הקודמות להגשת הצעה, בין השנים  10-פרויקטים ב
 . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים לצורך2017

 התרשמות וקבלת חוות דעת נוספות. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ניקוד מפקח תשתיות
 

שהוצגו/עומדים בתנאים בתצהיר מפקח  פרויקטים 3 -התרשמות מ .8
נק' לכל  2נק' סה"כ )עד  6 עד -בהם שימש כמפקח תשתיות  ,התשתיות

 פרויקט(
 

 נק' 0.5 -יזכה ב–פרויקט בסביבה עירונית עבור  .א
 נק' 1 -יח"ד 2,000 - 1,000פרויקט בהיקף בין  .ב
 נק'  1.5 –יח"ד ומעלה  2,001פרויקט בהיקף  .ג

 
 נק', לפי הפירוט להלן: 4עד  - שנות ניסיון בפיקוח בפרויקטים .9

 
 נק'  1  -שנים  7-10א.  
 נק'  2 -שנים  11-15ב.  

 נק'  4  -שנים  15ג. מעל         
 

 נק', לפי הפירוט להלן: 5עד  - התרשמות כללית והמלצות .10
 

הניקוד בקטגוריה זו יוענק על פי התרשמות כללית מפרטי המפקח המוצע, 
היקף הפרויקטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותו ותחומי פעילותו של 

טיבן של ההמלצות, ניקוד המפקח המוצע, סוגי הפרויקטים בהם עסק ועוסק, 
הצוות הבודק בראיון. יבחנו רק המלצות שקיבל המפקח המוצע על פיקוח 

. 2010-2017השנים שקדמו להגשת ההצעה, בין השנים  בשבעבפרויקטים 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים לצורך 

 התרשמות וקבלת חוות דעת נוספות. 
 

 
 
 
 נק' 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נק' 4
 
 
 
 
 
 נק' 5

 
 נקודות 15

 :1ניקוד מהנדס אזרחי 
 

 מעל שנתיים.  יקטים ע"פ תצהיר מהנדסניסיון בפרו .11
 
 

 התרשמות כללית מראיון, קורות חיים, בדיקה עם ממליצים וטיב המלצות. .12
 

 
 
 נק'  1
 
 

 נק'  1.5
 

 נקודות 2.5

 :2ניקוד מהנדס אזרחי 
 
 
 

 
 
 
 

 נקודות 2.5
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 ניסיון בפרויקטים ע"פ תצהיר מהנדס מעל שנתיים.  .13
 

 התרשמות כללית מראיון, קורות חיים, בדיקה עם ממליצים וטיב המלצות. .14
 

 נק'  1
 
 

 נק'  1.5
 

 נק' 100 נק'  100 סה"כ
 

 מספרית: דוגמא
 נק' יחושב לפי הנוסחה הבאה:  70ציון איכות של 

0.7 X 40  =28  .'נק 
 

 (%60)משקל  במרכיב הכספיההצעות בחינת 
 

שיוצע, כך שההצעה  שכר הטרחהפי שיעור -מהניקוד המשוקלל( ייקבע על 60%הניקוד למרכיב הכספי ) .66
הצעה שתנקוב ואילו (, נק' 60( תזכה למלוא הניקוד )10.5%) האפשרי המינימאלי שכר הטרחהשתנקוב בשיעור 

כל יתר ההצעות תזכינה נק'(.  0כלל ) ( לא תזכה בניקוד13.5%) האפשרי המקסימאלי שכר הטרחהבשיעור 
 לניקוד מופחת באופן יחסי. 

 
אחוז, כלומר לא ניתן להציע הצעה כספית עם התהיה ברמת דיוק של עשירית ש על המציעים להגיש הצעה, כך

 שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 
 מספרית:  דוגמא
 תחושב לפי הנוסחה:  12.0% בשיעור של כספית של שכ"ט הצעה

 (2 X 10.5-מספר עשיריות מ )-60  ( =2 X 15 )- 60  =30  'נק 
 

 בדוגמא המספרית שניתנה: 
 

 נק'  30 -זכתה ב שכר טרחה 12%של  הצעה כספית
 נק'  28 -ב הצעה שזכתה במדד איכות

 נק'  58 ציון משוקלל: סך הכול 
 

פי "שוברי -עלתיקבע קדימות  ההצעות המשוקללות הגבוהות ביותר, 2-במקרה ובו יתקבל שוויון )"תיקו"( ב .67
 שוויון" שיוגדרו בסדר הבא: 

 
 ת שכר הטרחה )בעל הציון הגבוה ביותר(.והשוואת הצע .א
 של המציעים. איכות משוקלל של מנהל הפרויקט שוואת ציוניה .ב
 איכות משוקלל של החברות המציעות. השוואת ציוני .ג
 איכות משוקלל של מפקח תשתיות של המציעים. השוואת ציוני .ד
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המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה מותנית, או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת  .68
 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 
ת נוספות ו/או הבהרו אישורים, ו/או , המלצותהמציעים פרטים נוספיםן המועצה תהיה רשאית לדרוש מ .69

הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, לאחר פתיחת ההצעות, על  ניתוח מחירים, נתונים תפעוליים או כספיים,
 מנת לבחון את המציע והצעתו. המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים/יועצים מטעמה את כל 

רה של סירוב, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ההסברים והניתוחים כאמור לעיל, ובמקהמסמכים, 
 שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה.

ם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים המועצה רשאית לא לקבוע זוכה א .70
 במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 
 עיון במסמכים -החלטות ועדת המכרזים 

 
, ההצעה שלה משנהועדת המכרזים ו/או ועדת מסמכי המכרז ושל עבודת  ו/או העתקה של כי עיון ,יודגש בזאת .71

ייעשה תמורת תשלום להוראת כל דין, ככל שיותר העיון, בכפוף  -וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז  הזוכה
 לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

 
עיון במסמכים בהתאם  –לעיין במסמכים שונים ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש  .72

, בהתאם לחוק 1958-, התשי"ח)א( בצו המועצות המקומיות )ט( לתוספת הרביעית22פוף לקבוע בסעיף ובכ
 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-חופש המידע, התשנ"ח

 
(, "חלקים סודיים" -ריים ו/או סודות מקצועיים )להלן כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסח ,מציע הסבור .73

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .א
 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .ב
 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .ג

 
 מסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.יראוהו כמי ש ,מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים

 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים  .74

 האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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אשר תפעל בנושא זה  ,העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות .75
העיון בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית בדבר היקף זכות 

 .במסמכי מכרז
 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן  .76
ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות  על כך

 העניין, לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועדה בפני ערכאות.
 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת  .77
 החומר לעיונו של המבקש.

 
 הודעה על הזכייה וההתקשרות

 
הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה  בדבר באמצעות דוא"להמועצה תודיע לזוכה במכתב  .78

כי יראו בחתימת  ,י החתימה במועצה. למען הסר ספק מודגש בזהילקבל עותק של ההסכם חתום על ידי מורש
הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של 

 תימת המועצה על ההסכם כאמור לעיל.הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את ההסכם כמחייב עם ח
 

וכל האישורים האחרים הנדרשים על  ערבות ביצועהזוכה יידרש להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים,  .79
כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה כנגד המצאת  ,ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. מובהר בזה 7פי המכרז, בתוך 

 ערבות הביצוע.
 

ל מסמך אחר, אשר נדרש לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבויות ו/או לא המציא כ .80
ז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע פי מסמכי המכר-להמציאו על

במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן והוא יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. הזוכה שלא 
מילא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה יפצה את המועצה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך.  בנוסף, 

אחרי המציע  השלישית להתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום המועצה תהא רשאי
 פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.-עלשזכה או לפרסם מכרז חדש, וזאת 

 
רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה  ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז,  .81

 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.-הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו עלוכן תצרף להודעתה זו את 
 

, בכפוף ובהתאם החברה הזוכה, לשם שיפור הצעתה מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם .82
 לדין.

 
 תנאי תשלום
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בשלמות, יצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, וב ,פי ההסכם-ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה עלתמורת  .83
 של העבודות הקבלניות בפועל חלקייםופיים וסכנגד הגשת חשבונות  שכר הטרחהאת  לזוכה תשלם המועצה

  "[.שכר הטרחה]להלן: " או מי מטעמה שיוסמך לצורך כךו/ שיאושרו ע"י מהנדסת המועצה
 

מלוא הוא העברת  ,להעברת תשלומי שכר הטרחה לחברה המנהלתמובא לידיעת המציעים, כי תנאי מקדמי 
 למועצה. רמ"ימ התשלומים בגין החשבונות המאושרים

 
 . ביצוע הקבלניותה לעבודותפיים במועדים בהם יאושרו חשבונות חלקיים או סו שכר הטרחה ישולם .84

 
 את שיוסמך לצורך כך או מי מטעמהו/למהנדסת הזוכה בעד השירותים יעביר  שכר הטרחהלצורך קבלת  .85

של  השירותיםהמגיע לו בעד  לשכר הטרחההביצוע, וכן חשבון מפורט ביחס  קבלןהחשבון המאושר של 
    .המציע

 
להקדים תשלומים בתקופת התכנון לפני תחילת ביצוע העבודות )קדמי  פי בקשת המציע,-, עלרשאיתהמועצה  .86

קדם המימון, ככל שיינתן, יקוזז מחשבונות מימון(, בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לקבלת התשלום מרמ"י. 
מהיקף שכר הטרחה המגיע למציע ועד  4% -הראשונים. הסכום שיקוזז יהיה הסכום שהוא מעל להביצוע 

 למלוא קיזוז המקדמה. 
 

לגבש ולפרסם  בדעת המועצהעם הקמת מינהלת פרויקט מטעם המועצה, מובא לידיעת המשתתפים, כי  .87
ליישום  חשבונות במסגרת ביצוע העבודות להגשה ולאישורובין היתר, נוהל  ,המינהלת, באמצעות נהלים

הלים הנהוגים בה, וכן בנוגע פי הנ-על מתכונת הגשת החשבונות לאישור ובקרה של רמ"יהסכם הגג, לרבות 
לפעול  תידרש החברה המנהלת ,בכל מקרהלאפשרות הגשת החשבונות בדרך מקוונת באמצעות תוכנות; 

ו/או מי מטעמה  מהנדסת המועצהובהתאם לדרישות  הלים שתקבע המועצהפי הנ-ונות עלבהגשת החשב
לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין קיום כל נוהל כזה הזוכה , ונהלי רמ"יבהתאם לו שיוסמך לצורך כך

 שייקבע. 
 

 תהא רשאיתאשר הזוכה ייבדקו ע"י מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך, חשבונותיו של  .88
 הבלעדי לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.  עפ"י שיקול דעתה

יחשב מועד  ,ומסיבה כלשהי יוחזר החשבון לקבלן לתיקון ו/או השלמת מסמכים ו/או כל סיבה אחרת היה
 שו. מועד בו הוגש החשבון המתוקן בצירוף כל המסמכים שנדרההגשה לעניין תנאי התשלום כהגשה ב

 15, יתבצעו  תוך , והעברתו לאישור הגזברות ורמ"יכאמור לעיל ,בדיקת החשבון שהוגש ע"י החברה המנהלת .89
רק עבור  לזוכהאשר תשלום מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה ת. הזוכהיום ממועד הגשת החשבון ע"י 

 תפחית מהחשבונות את הסכומים המתאימים בגין  והמועצה, ודות שבוצעו בפועל, בהתאם לבדיקתההעב
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ביצוע חלקי של העבודות נשוא הסכם זה. הסכומים שיופחתו ואופן החישוב של התמורה -ביצוע, לרבות אי-אי
 יהיו כמפורט במסמכי המכרז, ובהסכם זה.

 ולפי כל דין., לפי הסכם זה ות והסעדים העומדים לרשות המועצההאמור בא להוסיף ולא לגרוע מכל התרופ

החשבון למהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך ימים מיום הגשת   60בתוך  ולם לזוכההתמורה תש .90
ביחס לחשבונות חלקיים ובתנאי תשלום של  - (מאת החברה השלמת כלל המסמכים הנדרשים לא כולל) כך

ונות ביחס לחשב - ך לצורך כךלמהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמימים  מיום הגשת החשבונות  120
  סופיים.

 
י שיערוך או שא הפרשייהיה קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, ולא ישכר הטרחה שיעור מוסכם בזאת, כי  .91

 פי דין(.-הצמדה למדדים כלשהם )למעט תוספת מע"מ כשיעורו על
 

ור ביצוע כל וסופית עב הוגנתהיא תמורה מלאה,  לזוכהשולם שכר הטרחה שיהצדדים מסכימים בזאת, כי  .92
גם את חישוב  ,בין היתר ,והיא כוללת ,לפי ההסכם, לפי תנאי המכרז ולפי הדין התחייבויותיו של הזוכה

 ,במספר מספק וברמה הנדרשת ח אדםוהעסקת כ העתקות אור, ,מתכננים, יועציםבגין שכר  הוצאות הזוכה
פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע -תשלומים על,  ביטוחים, רכב ובציוד,שימוש בכלי 

מן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע  באופן קבוע ובין באופן ארעי. הזוכההשירותים נשוא ההסכם, בין אם 
תוספות מחיר, העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה, שינויים בשער מטבע,  המועצה

רים, הטלת או העלאת מסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או שינויים בעלויות החומ
 מחמת כל גורם נוסף, ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או רשות מוסמכת.

 
הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק  ה, ישולמו לזוכהבמועצלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה  .93

שהזוכה ובלבד  לפיגור ועד ליום התשלום בפועל, 16 -(, החל מהיום ה1961 -פסיקת ריבית והצמדה, )תשכ"א 
ויתר ודרישה כאמור, יראוהו כמי ש הזוכהיום מיום העיכוב. לא הגיש  60בתוך  הגיש דרישה מפורשת למועצה

 , ביחס לאותו פיגור בתשלום.על זכותו לתשלום ריבית פיגורים כלשהי
 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .94
 ום במקרה בו הופסקה העסקתו של הזוכהבים גם לגבי כל תשלדרך העברתם, תחול בשינויים המחויהתשלום ו

 טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.
 

אינו ממלא  הזוכהתהא רשאית, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם  מועצהה .95
מועצה הודעה בכתב . במקרה שכזה, תיתן ה, או מתרשל במילויםאחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז

 , בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור. לזוכה
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, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם על ידו, אית לקזז כל סכום המגיע ממנה לזוכהתהא זכ המועצה .96
 וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הזוכה.

 
או השירותים הניתנים על ידי  כל מס, היטל, אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות .97

 ככל שמדובר על תשלומים בהיקף מהותי וישולמו על ידו. למועצה לפי הסכם זה, יחולו על הזוכה הזוכה
שיחולו כתוצאה משינוי הדין ו/או כניסתה לתוקף של תקנה או חוק חדש, וזאת לאחר שהתקבלה הרשאה 

פנה לרמ"י השפיע או לשנות באופן ממשי את התקציב, המועצה תל בתשלומים אלה כדישיש תקציבית, באופן 
 בבקשה מתאימה לערוך שינויים מתחייבים בתקציב. 

 
( לתקנות 7)3רביים בהתאם להוראות תקנה המועצה תהא רשאית להגדיל את הסכם המכרז בשיעורים המ .98

 , בכפוף לתקציבים מאושרים. 1987-העיריות )מכרזים( התשמ"ח
 

 הזמנת העבודה

 
 הזמנת עבודה לשירותי ניהול עבור אותו שלב בהתאם לצרכיה.  לזוכה ין כל שלב בפרויקט, תמציא המועצהבג .99

 

מורשי החתימה יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י  .100
, 1בפרק מצורף )נספח הזמנת עבודה  .של המועצה )ראש מועצה, גזבר, חשב מלווה( בצרוף חותמת המועצה

 תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין כאמור.. לא בנספח ד'
 

 ערבות ביצוע
 

ערבות בנקאית  ,כתנאי להוצאת צו תחילת עבודה ,למועצה חת מילוי התחייבויותיו ימציא הזוכהלהבט .101
 -ובתוקף לש"ח )במילים: שלוש מאות אלף ש"ח(  300,000בסך של  אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן

 , בנספח ב'. 2בפרק  ות תהא בנוסח המפורטחודשים. הערב 60
 

הערבות מעת לעת,  את להאריך עד לתום תוקפה של הערבות, על הזוכה יהאהיה ולא הושלם הפרוייקט  .102
חודשים לאחר מועד סיום  12בהתאם להתמשכות תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 אי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים ו/או שיגיעו לזוכה. ההתקשרות והנ"ל יהווה תנ
 

 שמירת זכויות
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רשאים לעשות שימוש במסמכי , והמשתתפים במכרז לא יהיו ויות במסמכי המכרז שמורות למועצהכל הזכ .103
 המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

 
 לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.חל איסור על המשתתפים במכרז  .104

 
מבלי לגרוע מן האמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף השירותים הנדרשים  .105

במסגרת ביצוע הפרויקט, בשל נסיבות תקציביות, מנהליות, תזרימיות ונסיבות נוספות, והכל בהתאם לשיקול 
   דעתה הבלעדי כמזמינת העבודות. 

 
ידי מי מטעמה ו/או על ביצוע -יט על ביצוע בעצמה ו/או עלהמועצה תהא רשאית לבטל את המכרז או להחל .106

חלק מן העבודות בלבד ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או לפרסם מכרז 
חדש אם הוחלט על ביטול המכרז הנוכחי, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בוטל המכרז או הוקטן היקפו 

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה זכות תביעה או הוגדל היקפו 
או עילה לפיצוי ולא יערך כל שינוי בתמורה שתשולם לזוכה בקרות אחת הנסיבות האמורות, ולא יחול שינוי 

תמורה בהיקפי פי תנאי המכרז, למעט שינויים המתחייבים מנסיבות השינוי ו/או מה-ביתר התחייבויותיו על
 העבודות, כפי שתבקש המועצה בהתאם לצרכי הפרויקט.

 

 קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז

( והחל במתן שירותי הניהול, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך "זוכה המקורי"נקבע זוכה במכרז )להלן:  .107
(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה "זוכה מאוחר"כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: 

, לשום פיצוי או תשלום מאת המועצהלטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקורי 
בודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המהנדסת ו/או מי ובהתאם לע אלא אם תוצרי העבודה ישרתו את הפרויקט

 . מטעמה שהוסמך לצורך כך
  

 בגין הליכי המכרז.  ו תביעה ו/או דרישה כלפי המועצההמקורי לא תעמוד כל טענה ו/אלזוכה  .108

 המחאת זכויות עתידית

, במקרה ותחליט להקים ו/א להפעיל את הפרויקט באמצעות תאגיד עירוני  המועצה שומרת לעצמה את הזכות .109
ובין באמצעות הרחבת ות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם בין באמצעלהסב אליו את הסכם המכרז, 

עבור אותם מוסדות או  1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3בהתאם לתקנה  מסגרת ההסכם
 תאגידים עירוניים.

זכות להמחות ו/או להעביר ו/או להסב  יע במכרז כמי שהסכים לכך שלמועצהלפיכך, מובהר כי יראו את המצ
 חובותיה, לתאגיד או למוסד עירוני כאמור.זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מ
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 סמכות שיפוט
 

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו תהא לבתי המשפט  .110
 המוסמכים במחוז מרכז. 

 א י ש ו ר
 

 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל. .111

 

 

 

 

 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

 

 

   

שם מלא + חתימה וחותמת 
של המציע/חבר במציע + 

 ציון תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם   
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או 
הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.
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 ר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: אם ממלא התצהי

    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם מלא + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת   
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 ח א': נספ1פרק 

 ערבות מכרזנוסח 

 ________________ בנק

 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 ניהול עבודות פיתוח ופיקוחלבחירת חברה מנהלת למתן שירותי תכנון,  14/17מכרז פומבי מס' הנדון: 

 2מתחם  -ו 1עבור צריפין מתחם 

 כתב ערבות מס'__________

ולהבטחת התחייבויותיו  .מכרז פומבי מס'........(, בקשר עם המבקש -על פי בקשת _____________ )להלן  .1
₪  150,000של המבקש כלפי המועצה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל של 

 (.סכום הערבות -בלבד )להלן ₪(  אלף מאה וחמישים)במילים: 
 

מפעם לפעם על ידי הלשכה סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם  .2
 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:

)או בסמוך  15/07/17, שהתפרסם ביום 06/17לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש  –" המדד הבסיסי" .2.1
 למועד זה(.

 לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. –" המדד החדש" .2.2
 מקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.ב .2.3
 

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד באופן מידי, עם הגיע אלינו  .3
דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או החשב המלווה, וזאת ללא כל 

בים לדרוש תחילה תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חיי
את סכום הערבות מאת המבקש. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל. 
 

 .לביטול תניתנ ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות .4
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 אלא 04/11/2017יום מהמועד האחרון והסופי להגשת הצעות במכרז, וזאת עד ליום  90תוקף ערבותנו זו יהיה  .5
הארכתה, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  על לנו תודיעו כן אם

 כמפורט לעיל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה
 

 ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה. .6
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7
 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד       רב,        

 החתימה של הבנק יימורש        

___________________ 

___________________ 

 _____________ סניף        

 _____________ כתובת        

 _____________ תאריך        
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 : נספח ב'1פרק 

 מהניקוד המשוקלל( 40%אמות מידה לניקוד ההצעות במרכיב האיכות )

 אמות המידה
 

 סך הכול ניקוד ניקוד מרבי

 :ניקוד החברה
 

שהוצגו/עומדים בתנאים בתצהיר המשתתף,  פרויקטים 3 -התרשמות מ .15
 נק' לכל פרויקט(: 4נק' סה"כ )עד  12 -שנוהלו ע"י החברה תזכה את החברה ב

 
 נק' 1 -יזכה ב–עבור פרויקט בסביבה עירונית  .ד
 נק' 1 -יח"ד 2,000 - 1,000פרויקט בהיקף בין  .ה
 נק'  3 -יח"ד ומעלה  2,001פרויקט בהיקף  .ו

 
 נק', לפי הפירוט להלן: 8עד  -הול פרויקטים שנות ניסיון של החברה בני .16

 
 נק' 3  -שנים  8-12 .ד
 נק' 6  -שנים  13-15 .ה
 נק' 8 -שנים  15מעל  .ו

 
 השנים האחרונות  8 -ניהול עבודות תכנון תשתיות ב .17

 נק'  5עד  –( 2009-2017)
 נק' )עבור שלושת הפרויקטים( 1 –פרויקטים  3

 נק'  4נק' עד  1 –כל פרויקט נוסף 
 

 נק' 15 – התרשמות כללית מהחברה .18
פי התרשמות כללית מפרטי החברה, היקף -הניקוד בקטגוריה זו יוענק על

הפרויקטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותה ותחומי פעילותה של 
החברה, סוגי הפרויקטים בהם עסקה ועוסקת, טיבן של ההמלצות, ניקוד 

החברה על ניהול פרויקטים הצוות הבודק בראיון. יבחנו רק המלצות שקיבלה 
השנים האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעה, בין השנים  8-שהסתיימו ב

. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים 2009-2017
 לצורך התרשמות וקבלת חוות דעת נוספת. 

 
 
 

 נק' 12
 
 
 
 
 
 
 נק' 8
 
 
 
 
 
 
 נק'  5
 
 
 
 

 נק' 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נקודות 40 

 :ניקוד מנהל הפרויקט
 

שהוצגו/עומדים בתנאים בתצהיר מנהל הפרויקט  שנוהלו  פרויקטים 3ניהול   .19
 נק' לכל  5נק' סה"כ )עד  15ע"י מנהל הפרויקט יזכו את המנהל עד 

 
 
 

 נק' 15
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 פרויקט(:
 

 נק' 1 -יזכה ב -עבור פרויקט בסביבה עירונית  .ד
 נק' 2 -יח"ד  2,000 - 1,000פרויקט בהיקף בין  .ה
 נק'  4  -יח"ד ומעלה  2,001פרויקט בהיקף  .ו

 
 

 נק', לפי הפירוט להלן: 10עד  - שנות ניסיון בניהול פרויקטים .20
 

 נקו' 5  -שנים  10-12א.      
 נק'  7 –שנים  13-15ב.       
 נק'  10  -שנים  15ג.     מעל                          

 
 נקו' 15 – התרשמות כללית והמלצות .21

הניקוד בקטגוריה זו יוענק על פי התרשמות כללית מפרטי המנהל המוצע, 
היקף הפרויקטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותו ותחומי פעילותו של 
המנהל המוצע, סוגי הפרויקטים בהם עסק ועוסק, טיבן של ההמלצות, ניקוד 
הצוות הבודק בראיון. יבחנו רק המלצות שקיבל המנהל המוצע על ניהול 

-2007השנים האחרונות הקודמות להגשת הצעה, בין השנים  10-פרויקטים ב
. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים לצורך 2017

 התרשמות וקבלת חוות דעת נוספות. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 נק'  10
 
 
 
 
 
 

 נק' 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 נקודות 40

 :ניקוד מפקח תשתיות
 

שהוצגו/עומדים בתנאים בתצהיר מפקח  פרויקטים 3 -מ התרשמות .22
נק' לכל  2נק' סה"כ )עד  6עד  -בהם שימש כמפקח תשתיות  ,התשתיות

 פרויקט(
 

 נק' 0.5 -יזכה ב–עבור פרויקט בסביבה עירונית  .ד
 נק' 1 -יח"ד 2,000 - 1,000פרויקט בהיקף בין  .ה
 נק'  1.5 –יח"ד ומעלה  2,001פרויקט בהיקף  .ו

 
 נק', לפי הפירוט להלן: 4עד  - ניסיון בפיקוח בפרויקטיםשנות  .23

 
 נק'  1  -שנים  7-10א.  
 נק'  2 -שנים  11-15ב.  

 נק'  4  -שנים  15ג. מעל         
 

 נק', לפי הפירוט להלן: 5עד  - התרשמות כללית והמלצות .24
 

 
 
 
 נק' 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נק' 4
 
 
 
 
 

 
 נקודות 15
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הניקוד בקטגוריה זו יוענק על פי התרשמות כללית מפרטי המפקח המוצע, 
הפרויקטים וסוגם, התרשמות מהיקפי פעילותו ותחומי פעילותו של  היקף

המפקח המוצע, סוגי הפרויקטים בהם עסק ועוסק, טיבן של ההמלצות, ניקוד 
הצוות הבודק בראיון. יבחנו רק המלצות שקיבל המפקח המוצע על פיקוח 

. 2010-2017השנים שקדמו להגשת ההצעה, בין השנים  בשבעבפרויקטים 
שומרת לעצמה את הזכות לקיים שיחות עם הממליצים לצורך המועצה 

 התרשמות וקבלת חוות דעת נוספות. 
 

 נק' 5

 :1ניקוד מהנדס אזרחי 
 

 ניסיון בפרויקטים ע"פ תצהיר מהנדס מעל שנתיים.  .25
 
 

 המלצות. התרשמות כללית מראיון, קורות חיים, בדיקה עם ממליצים וטיב .26
 

 
 
 נק'  1
 
 

 נק'  1.5
 

 נקודות 2.5

 :2ניקוד מהנדס אזרחי 
 

 ניסיון בפרויקטים ע"פ תצהיר מהנדס מעל שנתיים.  .27
 

 התרשמות כללית מראיון, קורות חיים, בדיקה עם ממליצים וטיב המלצות. .28
 

 
 
 נק'  1
 
 

 נק'  1.5
 

 נקודות 2.5

 נק' 100 נק'  100 סה"כ
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 ג'ח : נספ1פרק 

 נספח י'

 עמלה גלובאלית לעבודות פיתוח בניהול רשות מקומית

"( ייקבעו "הרשות המקומיתעמלה גלובאלית בגין תכנון וביצוע עבודות הפיתוח בפרויקט ע"י הרשות המקומית )להלן:  .א
 ע"פ העקרונות שיובאו להלן:

 העבודות ללא בצ"מ ע"י הרשות המקומית העמלה בכל פרויקט הכלול בהסכם הגג תחושב כפונקציה של היקף ביצוע .ב

 ודרגת מורכבות הפרויקט כמבוטא בטבלה שלהלן:

 

 אחוזי תקורה גלובאליים כפונקציה של היקף ומורכבות הפרויקט    

ת
בו

רכ
מו

ת 
רג

ד
 

10 
    
18.90  

    
18.70  

    
18.50  

    
18.30  

    
18.10  

    
17.90  

    
16.90  

    
15.90  

    
14.90  

    
13.90  

9 
    
18.40  

    
18.22  

    
18.03  

    
17.85  

    
17.66  

    
17.48  

    
16.56  

    
15.64  

    
14.72  

    
13.80  

8 
    
17.90  

    
17.73  

    
17.56  

    
17.40  

    
17.23  

    
17.06  

    
16.22  

    
15.38  

    
14.54  

    
13.70  

7 
    
17.40  

    
17.25  

    
17.10  

    
16.94  

    
16.79  

    
16.64  

    
15.88  

    
15.12  

    
14.36  

    
13.60  

6 
    
16.90  

    
16.76  

    
16.63  

    
16.49  

    
16.36  

    
16.22  

    
15.54  

    
14.86  

    
14.18  

    
13.50  

5 
    
16.40  

    
16.28  

    
16.16  

    
16.04  

    
15.92  

    
15.80  

    
15.20  

    
14.60  

    
14.00  

    
13.40  

4 
    
15.90  

    
15.80  

    
15.69  

    
15.59  

    
15.48  

    
15.38  

    
14.86  

    
14.34  

    
13.82  

    
13.30  
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 : נספח ד'1פרק 

 תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות  

 כדלקמן:אני הח"מ ________________  בעל/ת ת"ז שמספרה __________, מצהיר/ה בזאת בכתב, 

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום  .1

  (. הזוכה –להלן ולהצהיר בשמו )

וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת  ,ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה .2

החתימה של המועצה: ראש המועצה, גזבר המועצה וחשב מלווה בצירוף  יימורש הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י

 חותמת מועצה.

ככל שהזוכה ביצע עבודה ו/או שירותים ו/או התחייב בשם המועצה, ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין,  .3

 כאמור לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או אספקת השירותים.

ה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן עבודה ו/או אספקת ידוע לזוכ .4

 כדין. שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של המועצה

           _____________ 

 אישור                                            

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי 

 ת תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.באופן אישי, אישר/ה א

 

 חותמת   עו"ד                          
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 'ח ה: נספ1פרק 

 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 חבר מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או להנדון : 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב .1
 

 הקובע כדלקמן : 1950-א' )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעניין זה, "קרוב" 

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

 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"  "חבר מועצה

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

זוגו -ו על ידי בן"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו א
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2
בין חברי מועצת המועצה  אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  2.1

 שותף.
שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או  2.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 , שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.קרוב משפחהאין לי  2.3

 
, או אם מסרתי הצהרה לא עילידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ל .3

 נכונה ו/או לא מלאה.
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל  .4
 מועצה בדבר כך.לשישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הנני מתחייב לדווח 
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 :)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

  

    

שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי   
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני 
מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי 

 אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

 

    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 נספח ו': 1פרק 

 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמותהנדון : 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________ ואני מכהן בתפקיד _____________ אצל 
המציע ____________ ח.פ._____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.  .1

המציע ומנהליו לא הורשעו בעבירה  14/17מכרז פומבי מס' השנים האחרונות שקדמו לפרסום  3במהלך  .2
 פלילית. 

כל עבירה, לרבות עבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציע ועבירות  –"עבירה פלילית" 
. למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג בניההון ותכנחוקי ה, בתחום מרמה, זיוף, גניבה

 ח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. וברירת קנס, עבירות מכ
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(תאגיד/שותפות אם המצהיר הינו 

    

שם חתימה וחותמת של 
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם   
הקשור ו/או  מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין

הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.
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 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

 

    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת   
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 : נספח ז'1פרק 

 החתימה של החברה ייפרטי מורשאישור עורך דין על 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית באר יעקב

 2מתחם  –וצריפין  1מתחם -לבחירת חברה מנהלת עבור צריפין  14/17מכרז מספר הנדון:   

  

 מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:   , מ.ר. ________________אני _____________________

 עו"ד   )שם מלא( 

 ."(המציע)"______________________________________ :שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי . 1

 _______________________________________ סוג התארגנות: . 2

 _______________________________________ תאריך ההתארגנות: .3

 _______________________________________ מספר מזהה: . 4

ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום  .5

 חותמת )אם נדרש(:

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ההחלטה ו במסגרת סמכויותיו של תאגיד המציע השירותים המבוקשים במכרז הנדון הם.   העבודות ו6

 ידי המורשים לכך כדין.-להגיש הצעה במכרז התקבלה על

עלי המניות ו/או תקנון החברה ו/או אסמכתאות להרשאות הנני לצרף פרוטוקול של אסיפת ב 

 מטעם החברה וכן לתחומי הפעילות של החברה וליתר האמור באישורי.  במכרזהצעה ההחתומים על 

 

 בכבוד רב,    

 

____________________ _______         ___________________________________ 

 חתימה וחותמת                רישיוןמס'        שם מלא              

 

 

_____________________________   ______________________ 

   טלפון           כתובת                       

 

_____________________________    

 תאריך               
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 ח': נספח 1פרק 

 תצהיר

 1976-תשל"ו ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

"(, אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך להצהיר החברהאני נציג _______________ )להלן: " .1
 מטעם החברה, את המפורט להלן.

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .2
דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי "(( לא הורשעו בפסק חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

"( או חוק עובדים זרים)להלן: " 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2דרתו בסעיף עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהג .3
ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה 

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

חי חוץ, וזאת בין במישרין לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומ .4
 ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.

ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם  .5
 ם ההתקשרות. ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכ

 בתצהיר זה: .6
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 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

 

    

שם חתימה וחותמת של 
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 

 תאריך

הינם הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע   
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או 
הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע 
הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.

 

 ר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: אם המצהי

 

    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת   
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 :2פרק 

 הסכם                                     

 2017ביום _____ לחודש ____________ שנת  בבאר יעקבחוזה שנערך ונחתם 

 

  500225305ח.פ. המועצה המקומית באר יעקב, 

 ע"י ראש המועצה, ניסים גוזלן

 אורן אלגזבר המועצה, רו"ח דני

 חשב מלווה, רו"ח עמוס סעדון

 70300מיקוד: , 2, רח' ז'בוטינסקי 5ת"ד 

 08 -9282094; פקס: 08 -9785408טלפון: 

  y.org.il-michalb@bדוא"ל: 

 ("/"המזמין"המועצה" -)להלן 

 מצד אחד

 לבין

 השם ____________________________ ת.ז. / ח.פ. _____________

 ________________________________________________________הכתובת 

 פקס: ___________________________ טלפון: ________________________;

 דוא"ל: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

 . ______________________ ת.ז. ______________1

 ת.ז. _______________. ______________________ 2

 "(החברהאו " "הספק" -)להלן 

 מצד שני
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ורשות מקרקעי ישראל קידמה תכניות מפורטות למגורים ע"פ החוק לקידום הבנייה במתחמים   הואיל:

 ,קרקע מתחמיגבי -על, המתפנה במחנה צריפין 2014 -מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד

 שסופחו לשטח השיפוט של המועצה;

היבטי המימון הכרוכים הסדרת שם קרקעי ישראל בהסכם גג לוהמועצה התקשרה עם רשות מ  והואיל:

ופיתוח כלל התשתיות המוניציפאליות  שכונות מגורים חדשות בתחום שיפוטה של המועצהבהקמת 

    לבחירת חברה מנהלת;  14/17, ולשם יישום ההסכם פרסמה המועצה מכרז פומבי מס' הנדרשות

ניהול  תיאום תכנון, הכנת מכרזים, ניהול תכנון, למתן שירותיוהחברה זכתה במכרז כחברה מנהלת   :הואיל

מתחם  -בפרויקט צריפין  על הביצוע צמוד ופיקוחציבוריות התשתיות ה פיתוחעבודות ביצוע 

 ;14/17 מס' פומבי על פי תנאי מכרז ,________

 המשפטיים כמפורט בהוראות חוזה זה להלן;וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם   והואיל:

וההוצאות הכרוכות בביצוע חוזה זה מאושרות בסעיפים תקציביים תב"ר ושוטף  מס'  והואיל:

 .__________________ 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרות

 בחוזה זה לעיל ולהלן יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .1

 

, אשר תפעל בכל הקשור לביצועו של חוזה זה המועצה המקומית באר יעקב - "המועצה"

 ;המועצה תומהנדס המועצהבאמצעות גזבר 

מי שנמסר לה ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, לרבות נציגיה, עובדיה,   -" הספק"/"החברה"

ת הפועלים עבור ו/או בשירו נותן שרות ו/או יועץיורשיה ומורשיה, לרבות כל 

 החברה בביצוע הפרויקט או מקצתו;
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חברה בחירת ל מועצה מקומית באר יעקבשפרסמה  14/17מכרז פומבי מס'   - "המכרז"

תכנון, ניהול תיאום תכנון, הכנת מכרזים, ניהול ביצוע מתן שירותי מנהלת ל

בפרויקט  העבודות ביצועעל  עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות ופיקוח צמוד

 ;2מתחם  –וצריפין  1מתחם  –צריפין 

כתב ההצעה שהגישה החברה על כל נספחיה בהיענות למכרז, ולרבות כל  -"ההצעה"

או בהסכמתה  המועצהשינוי או תוספת לו שנעשו, אם נעשו, לבקשת 

 שבכתב;

 זה על נספחיו ותוספותיו; הסכם וסחנ -"ההסכם/"החוזה"

 _______מתחם -צריפין  ,ות בכךהפרויקט והעבודות הקשורמקום ביצוע  -"מתחם"

 ;________תמל/תכנית מועדפת לדיור בהתאם ל

 3פרק בפרט השירותים זה ובמ ירותי ניהול מכל סוג המפורט בהסכםש -"שירותי ניהול"

הדרוש לביצוע השירותים  הנלווה ו/או וכל שירות הקשור ו/או, לחוזה זה

 הפיתוחעבודות ב השלמה ו/או שינוייםלצורך , ולרבות המפורטים במפרט

מדובר , בין שבטיב ובאיכות מושלמת עד לקבלת התשתיות בפרויקט

 ;ו וצוינו במפרט השירותים ובין שלא צוינוהוגדרבשירותים ש

המשרתות את  העירוניות תכנון וביצוע עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות -"פיתוחהעבודות "

 ,המגרשים הציבוריים במתחם לרבות ,בניין עירהמתחם במסגרת תכנית 

ובכלל זאת סלילת כבישים, מדרכות, תנועה, שבילים, התקנה וחיבור של 

למערכת האזורית, ניקוז ותיעול מים, שצ"פים, עבודות עפר,  ביובמים ו קווי

עתידיות, לפי  חכמות חשמל ותאורה, פיתוח סביבתי משלים, כולל תשתיות

 ;הקביעת המועצדרישת ו
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, ובכלל במתחםעבודות הפיתוח , ניהול תאום תכנון, ביצוע התכנון עבודות  -"פרויקט"

 ה נוספת הדרושה לשם כך;וכל פעול פיקוח צמוד

מקצוע הבעלי כלל אדריכלים, מהנדסים, מודדים, מפקחים, יועצים ו  -"נותני שירותים"

 לביצוע שרותי הניהול;עסקו על ידי החברה אחרים אשר יוה

יבחרו שות אחרות, שקבלנים לביצוע עבודות פיתוח ועבודות קבלניות דרו  -"קבלנים"

 צוע עבודות הפיתוח שבניהול החברה;, לצורך ביהמועצהיועסקו על ידי ו

פרויקט שבניהול החברה העבור ביצוע עבודות הפיתוח של  ההוצאות -"עלויות עבודות פיתוח"

 ;ידי המועצה-ועלין זה על ידי בקרת רמ"י יושאושרו לענ

הפיתוח, שכר מתן שירותים כלשהם ותקציבים התכנון ותקציב עבודות   -"תקציב פרויקט"

ספציפי, בכפוף לאישור בקרת  המועצה בפרויקטאחרים אשר תאשר 

 רמ"י;

בגין ביצוע עבודות  ,הגמול אשר יגיע לחברה בכפוף להוראות הסכם זה  -"שכר הטרחה"

מיועד לממן את  . שכר הטרחהחשבונות מאושריםפי -, עלבפועלהפיתוח 

מתכננים, יועצים וכל בעל מקצוע שירותים, הנותני עלויות העסקת  לכל

ל בכפוף לתנאי והכ נדרש לביצוע עבודות החברה המנהלת במכרז זה,

מורשיי החתימה הודעות הרשאה שתקבל החברה בכתב ומראש מאת 

    רמ"י;בכפוף לאישור בקרת ו, כדין של המועצה

ידה לביצוע בקרה על -גורם מקרב המועצה ו/או מי מטעמה שמונה על  -"פרויקט מינהלת"

 רה בכל הקשור לחוזה זה;פעילות החב
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 ם המוסמכים מטעמה לעניין הפרויקט;רשות מקרקעי ישראל ו/או הנציגי  -"רמ"י"

שמונה על ידה לביצוע בקרה על  ו/או מי מטעמה עובדי רמ"י גורם מקרב  -"בקרת רמ"י"

 ליישום הסכם זה;פעילות המועצה בכל הקשור התכנון וביצוע הפיתוח ו

תכנון וביצוע בידי גורמים חיצוניים ממשלתיים או פרטיים, עבודות   -"עבודות צד ג'"

חשמל, רשות העתיקות, מקורות, חברות תקשורת הכדוגמת חברת 

 ;וכו' וכבלים

 :נספחי ההסכם .2

 ;+ סעיפי ביטוח בהסכם גג אישור קיום ביטוחים –' נספח א

 נוסח ערבות ביצוע; – נספח ב'

 ;תצהיר העדר ניגוד עניינים + שאלון – נספח ג'

 ;הצהרת שמירת סודיות –' נספח ד

 טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק. –' נספח ה

 

 כללי .3

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו. .א

חוזה זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.  .ב

כל התנאים, ההסכמות וההתחייבויות האמורים בתנאים ובהצעה ייחשבו לכל דבר וענין לפיכך 

כחלק נפרד מהתחייבויותיהם והסכמותיהם של הצדדים לפי חוזה זה, וכל הפרה שלהם תחשב 

 זה.כהפרת התחייבות לפי חוזה 

חוזה זה וכן הודעות הרשאה שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוי כוח או  .ג

אחרות יות, כספיות או כהרשאה לחברה להציג עצמה כמוסמכת לקבל על עצמה התחייבויות משפט
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, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא תקבל על עצמה החברה התחייבויות כאמור בשם בשם המועצה

 י החתימה של המועצה כדין.יאו תציג את עצמה כמי שמוסמכת לכך, אלא בחתימת מורש, המועצה

מוסכם, כי היה והחברה המנהלת לא הוסמכה לכך מפורשות, מראש ובכתב, אין היא רשאית לאשר 

לצדדי ג' תשלומים מכל מין וסוג שהוא ו/או לאשר שינויים בתכולת העבודה או בהוראות החוזה עם 

בדרך כלשהי. החברה  ו/או רמ"י המועצהו/או להגיע עם צדדי ג' להסכמות המחייבות את אותם צדדי ג' 

המנהלת מתחייבת ליידע את הגורמים המעורבים בביצוע הפרויקט כי סמכויותיה בעניינים הנ"ל 

, והיא תקפיד שלא ורמ"י המועצהמוגבלות, כי כל שינוי ו/או תוספת יאושרו אך ורק במסגרת נהלי 

 י גורמים כאמור מצג שונה או שגוי בהתנהגות, במעשה או במחדל.ליצור כלפ

כפי  ,פי נהליה והנחיותיה-ועל המועצהפי הוראות -את שירותי הניהול כמפורט להלן עלהחברה תבצע  .ד

תהא רשאית לשנות ולעדכן את הוראותיה, נהליה והנחיותיה  המועצהשיובאו לידיעתה מפעם לפעם. 

 שהובאו לידיעתה, באמצעות מינהלת הפרויקט.תמלא אחר אלו כפי והחברה 

למען הסר ספק, כל המטלות המפורטות להלן מהוות חלק מהגדרת שירותי הניהול הנדרשות מהחברה  .ה

 לכל דבר וענין.

החברה תבצע את שרותי הניהול כמותנה בחוזה זה במקצועיות, ברמה גבוהה בנאמנות מוחלטת כלפי  .ו

 וענייניה. המועצהטרס של ותוך הקפדה ושמירה על האינ המועצה

, תכניות, מפרטים, , אומדניםהצעות ,תוקנה בכל עת זכות עיון בכל המסמכים, לרבות חוזים למועצה .ז

מסמכי הנהלת חשבונות וכיוצ"ב של החברה או המצויים בחזקתה או בחזקת מי מטעמה ואשר יש להם 

רישתה הראשונה עותק מכל ה עם דמועצקשר ישיר או עקיף לפעילותה של החברה. החברה תמציא ל

 מסמך כאמור.

כל התוכניות, השרטוטים, התרשימים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי החברה ו/או עבורה ו/או על  .ח

 המועצההניהול יחשבו לקניינה של התכנון ומסגרת שרותי בידי צדדים שלישיים, בניהולה של החברה 

לפי דרישתה בכל עת, עותקים  למועצה. החברה תעביר למועצהוכל זכויות היוצרים בהם יהיו שייכים 

או כל מי מטעמה יהיו רשאים  המועצהאו מקורות של תכניות, שרטוטים תרשימים ומסמכים כאמור ו

לנהוג בהם כראות עיניהם לרבות, אך לא רק לערוך בהם שינויים ותיקונים ולעשות בהם כל שימוש 

 שתמצא לנכון.
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ככל  ,במועצההשתתפות בישיבות ו/או מי מטעמה, לרבות  המועצהות צוות החברה יהיה זמין לבקש .ט

למתן דיווחים ו/או  ,ביצוע תיאומיםשם בקשר לפרויקטים שבאחריותה ומטלותיהם ל ,שיידרש

משפטי ה ייעוץעבודה עם הלשם מגעים עם גורמים שלישיים,  קיוםמעקב ו/או הסברים ו/או יעוץ, ו/או 

, וכן להעמדת מסמכים למיניהם, לרבות, וכולי חוות דעת ,למכרזים, חוזיםבכל הקשור  המועצהשל 

נהלת חשבונות הצעות אומדנים, תכניות, מפרטים, מסמכי ה ,מסמכים מקצועיים למכרזים, לחוזים

המצויים בחזקתה או בחזקת מי מטעמה ואשר יש להם קשר ישיר או עקיף  וכיוצ"ב של החברה

מיד עם דרישתה הראשונה עותק מכל  למועצה. החברה תמציא המועצהלפעילותה של החברה עבור 

 מסמך כאמור.

החברה מתחייבת לבצע את שרותי הניהול כמותנה בחוזה זה באמצעות ממלאי התפקידים והצוות  .י

המקצועי שפורט על ידה בהצעה, וכן ממלאי תפקידים נוספים ככל שהצורך בהעסקתם עולה מדרישות 

. יובהר כי עבור כל המועצהרה במסגרת הודעות ההרשאה שתקבל מאת המטלות שיוטלו על החב

ממלאי התפקידים שיועסקו על ידי החברה, הקיימים והנוספים, ככל שעולה צורך בהעסקתם למילוי 

בהצעת המטלות נשואות מכרז זה, לא ישולמו תשלומים ו/או נפרדים מעבר לתשלום התמורה המוגדר 

 מכרז.החברה ב

והנחיותיה בקשר לעבודה באמצעות תוכנות  המועצהבת להתאים את עצמה לדרישות החברה תהיה חיי .יא

בהקשר זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וככל שתבקש  המועצהמחשב, ודיווחים שיותאמו לדרישות 

, תהא החברה חייבת להזין נתונים ולשמור על עדכון שוטף באמצעות תכנת ניהול שתקבע, המועצהזאת 

 ועל פי האפיונים והנהלים שיקבעו על ידה. המועצהדי אם תקבע, על י

, לרכוש על חשבונה תכנת מדף או תוכנה אחרת המועצהבנוסף, החברה תהא חייבת, אם תתבקש על ידי 

. המועצהפי דרישות -קטים ולאפיין את אופן העבודה על, אם תקבע, לניהול פרויהמועצהשתקבע על ידי 

 זה יהיו על חשבון החברה. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיף

הספק מצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שההתקשרות עמו מכוח חוזה זה והיקפה מותנים בקיומו של  .יב

. מטעם בקרת רמ"י התקציביים וההרשאות וכן בקבלת כל האישורים המועצהתקציב מאושר על ידי 

העבודות ע"י הספק ו/או לא תקציב מאושר לביצוע העבודות, לא יבוצעו  למועצהבמקרה בו לא יהיה 
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הרשאה תקציבית ולא תהיה לספק כל טענה ו/או  של העבודות אשר לא  נתקבלה בגינן יבוצע חלקן

 תביעה עקב כך. 

רשאית להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן  המועצה

העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הספק לבצע מכוח המכרז ו/או 

. המועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  המועצהלהקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

ע מכלליות האמור לעיל, היקף ביצוע עבודות יכול ויגדל או יקטן. הספק מוותר מראש על כל מבלי לגרו

טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל, ומתחייב לבצע את העבודות בכל היקף אשר יידרש, בהתאם לתנאי 

 חוזה זה, לרבות התמורה המופיעה בו.

ועד, בדייקנות, ביעילות ובהתאם להנחיות הספק מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה, במ .יג

ת , למלא הוראות כל רשוהמועצההמפורטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל, בנאמנות ולשביעות רצון 

פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען, וכן להגיש דיווחים -מוסמכת ולפעול על

 לנהלים שתקבע מינהלת הפרויקט. בהתאם 

תחייבת לדאוג, על חשבונה, לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע החברה מ .יד

, אם דרושים, ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע עבורה ו/או מי הפועל מטעמה העבודות

 פי חוזה זה.-על המועצההעבודות הנדרשות על ידי 

לגבי כל אחת  יות הרלוונטיותבת לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתהחברה מחוי .טו

 ידה במסגרת העבודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה וכל פעולה שהיא. -מהפעולות שינקטו על

 

 הצהרות החברה .4

 

ח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים וכי הינה בעלת היכולת, הידע, הניסיון, כ ,החברה מצהירה .א

והיא  טנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,לס הדרושים לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם

 לבצע את העבודה באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל. המועצהמתחייבת כלפי 
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החברה מצהירה, כי בחנה ובדקה את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והדרושים  .ב

ומתאים לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין לה  ל לשביעות רצונה המלאולצורך ביצועה, וכי מצאה הכ

ולא יהיו לה כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של כל התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות 

 הקשורים לביצוע העבודות.

, המועצהמתחייבת לבצע את העבודה, בכפוף להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, להוראות חוקי העזר של  .ג

 עבודות מסוג העבודה, לרבות הוראות והנחיות של המשטרה  וכל גורם מוסמך אחר. החלים על

כי היא מורשית על פי כל דין לבצע את העבודה, והיא  מתחייבת להישאר מורשית   ,החברה מצהירה .ד

 נותני שירותים בעלי מקצוע ו/או כאמור במשך כל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, ובאם תעסיק

פי כל דין לבצע את העבודה והוא מתחייב -כל בעל תפקיד בפרויקט יהיה מורשה על ,םו/או יועצי

בלי לגרוע מיתר ההוראות להישאר מורשה כאמור במשך כל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, מ

 עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.החלות 

החברה מצהירה, כי יש בידיה את היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ולמילוי כל  .ה

התחייבויותיה בחוזה זה במלואם ובמועדם לרבות הגדלת היקף העבודות והיא מצהירה בזאת, כי אין 

ום , והיא מוותרת בזאת על טענות ברירה מחמת מהמועצהולא תהיינה לה כל טענות ו/או תביעות כנגד 

הטרחה ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודה, וכי שכר 

 מניח את דעתה ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיה. וההסכםעפ"י תנאי המכרז  שתקבל

 

 הזמנות עבודה .5

 

תהיה רשאית לפרט בהודעת ההרשאה רק חלק מן המטלות הנדרשות בפרויקט או חלקן  המועצה .א

פי שיקול דעתה וכפי שנקבע בהודעת ההרשאה וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, -ול עללשלבים, הכ

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדית.ולצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכ
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ליתן  המועצהזה, כדי להטיל חובה על  בהסכם המועצהת אין בזכיית החברה במכרז ו/או בהתקשרו .ב

 הזמנות עבודה לחברה בהיקף מסוים או בכלל.

 ימורשי החברה לא תבצע שירותי ניהול כלשהם אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין בידי .ג

מודגש וחשב מלווה בצירוף חותמת המועצה.  המועצהגזבר , המועצהראש  החתימה של המועצה:

( ואין להן  תוקף voidומובהר בזאת, כי הזמנות עבודה שאינן חתומות בידי החשב המלווה הינן בטלות )

 משפטי מחייב כלפי המועצה. 

נמסרה לחברה הזמנת עבודה חתומה כדין, תבצע היא את העבודות והשירותים בהתאם להוראות  .ד

שצויינו בהזמנה, ומתחייבת לבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות על פי 

 ה.בכל הקשור והכרוך לביצוע חוזה ז המועצההנחיות 

לא תשמע ו ,שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדיןיובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה  .ה

 כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין.

לפעול ליישומו של כל שינוי להורות על כל שינוי שימצא לנכון, והחברה מתחייבת  המועצה תהא רשאית .ו

ירותי הניהול כדרוש לניהול כאמור, ובכלל זה ביצוע חוזר למטלות הכלולות בש המועצה ורהעליו ת

 מיטבי, וזאת בלא שהדבר יזכה אותה בכל תוספת תמורה לעמלת הניהול המחושבת בהתאם לחוזה זה. 

 

 קצב ביצוע העבודה .6

 

להודיע לחברה בכתב, והחברה חייבת לנקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי  תרשאי מינהלת הפרויקט .א

 ביצועקצב  קבועים, זאת במקרה שבו לדעת המינהלתלהבטיח את השלמת העבודות בקצב ובמועד ה

 העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה. 

בדעה שהאמצעים שנקט בהם הספק לפי סעיף קטן א' אינם מספיקים בכדי להבטיח  הייתה המינהלת .ב

יש לנקוט בהם והחברה  על האמצעים שלדעתהתורה לחברה בכתב  -העבודות בזמן הקבוע  ביצועאת 

 תהיה חייבת לנקוט מיד באמצעים האמורים. 
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לבצע את העבודה כולה או  המועצהלא מילאה החברה אחר התחייבותה לסעיף קטן ב', רשאית  .ג

מקצתה, ע"י ספק אחר או בכל דרך אחרת, ע"ח החברה, והחברה תשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, 

שייחשבו כהוצאות  15%תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת  המועצהו

 תקורה, מכל סכום שיגיע לחברה בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן בכל דרך אחרת. 

 

 תקופת ההתקשרות .7

 

למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט עד להשלמת ו החל ממועד חתימת ההסכם תקופת ההתקשרות הינה .א

   העבודות מכוחו של הסכם המכרז.

 
חרף האמור לעיל, המועצה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום, במהלך כל תקופת  .ב

ימים, וזאת ללא צורך בנימוק מיוחד, בהתאם לשיקול  30ההתקשרות, בהודעה מראש ובכתב, בת 

 דעתה של המועצה. 

 
 מעביד-היעדר יחסי עובד .8

 

לא תיחשב לשום מטרה  המועצהוהחברה יהיו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וקבלן עצמאי.  המועצהיחסי  .א

 ולשום ענין כמעביד של החברה או מי מעובדיה או מנהליה או מי שיתנו לה שירותים.

לבין  המועצהמעביד בין -, כי חרף האמור התקיימו יחסי עובדקביעה חלוטה נקבע בידי ערכאה מוסמכת .ב

סכום בו תחוייב, לרבות ה במלוא המועצהמעובדיה ו/או מי מטעמה, תשפה החברה את החברה ו/או מי 

 , וזאת מיד על פי דרישתה הראשונה. ושכ"ט עוה"ד הוצאות משפט
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 נושאי התפקידים .9

 

מקצוע וכן בעלי  ושהופיעו בפני וועדת הבדיקה, החברה תעסיק את נושאי התפקידים שפורטו בהצעתה .א

 פי הסכם-אותם לטובת מתן שירותי הניהול עלהשירותים, ותציב  לצורך ביצוע ,ככל שיידרש ,נוספים

מראש ובכתב, כמפורט  המועצהזה למשך כל תקופת ההתקשרות, ולא תחליפם אלא באישורה של 

 להלן.

אשר פרטיהם  ,תציב החברה את המנהל והמפקח קט ומפקח התשתיותלתפקידי מנהל הפרוי

 קט בלבד למשך כל תקופת ההתקשרות. להצעתה, ואלה יעמדו לרשות הפרוי ותצהיריהם צורפו

איוש בכפוף לזכות המועצה לדרוש , מעולים , תציב החברה אנשי מקצועיתר התפקידים הנדרשיםל

 הלן. ל , כמפורטמחדש

צוות מתכננים לביצוע עבודות התכנון ההנדסי המפורט. זהות  החברה המנהלת תעמיד מתכנן ו/או .ב

ידי מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך -המתכנן ו/או צוות המתכננים יאושר מראש ובכתב על

לדחות את הצעת החברה המנהלת לאיוש משרת המתכנן ו/או למועצה נתונה זכות  ידה לצורך כך.-על

 שיהא על דעת המועצה.להעמיד מתכנן  חלופי  טלת חובהצוות המתכננים, ועל החברה תהא מו

היה ואחד מבעלי התפקידים המוצעים במסגרת המכרז יסיים את תפקידו בחברה המנהלת, מתחייבת  .ג

החברה המנהלת להעמיד במקומו בעל תפקיד בעל כישורים דומים לאלה של בעל התפקיד שנבחר 

 ב של הרשות המקומית.במסגרת המכרז, בכפוף לאישור ולהסכמה מראש ובכת

ממלאי תפקידים נוספים למתן שירותים  החברה המנהלת תעסיק כי ,המועצה תהא רשאית לדרוש .ד

כגון: יעוץ שמאי, יעוץ כלכלי, בקרה תקציבית וכיוצ"ב, ככל הדרוש לביצוע  הפרויקטמוגדרים עבור 

מיטבי של התחייבויות החברה על פי חוזה זה, ובלא שהדבר יזכה את החברה בכל תשלום נוסף מעבר 

 לתמורה הקבועה בחוזה זה.

רויקט תהיה רשאית לדרוש החלפת מי ממלאי התפקידים ונותני השירותים לרבות מנהל הפ המועצה .ה

 30כאמור, תוך  המועצהשבניהול החברה, והחברה תהיה חייבת להיענות לדרישת  במתחמיםוהמפקח 

 יום. 14תוך  חריגיםימים מיום הדרישה ובמקרים 
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נוספים את בעלי התפקידים שפורטו בהצעתה, וכן בעלי התפקידים ה מיוזמתה החברה לא תחליף .ו

 מראש ובכתב.  המועצהשל  ידה לטובת הפרויקט, אלא באישורה-שהוצבו על

 למועצה לתת שירותים הנציג של אפשרות אין שבו במקרה או נציג להחליף הספק יבקש בו מקרה בכל .ז

 לפנות המציע על יהא מראש, היה לצפותן ניתן שלא מיוחדות נסיבות בשל המכרז, למסמכי בהתאם

 תהא המועצה .יום מראש 30לפחות  נציג אישור להחלפת לקבלת בכתב מפורטת בבקשה למועצה

  .והבלעדי המוחלט דעתה בהתאם לשיקול הכל לדחותה או הבקשה את לקבל רשאית

 במכרז.  הקבועים בתנאים לעמוד יהא החדש בעל התפקיד על

החברה מתחייבת, כי לא תעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים בעלי רישיון תקף,  .ח

 לצורך ביצוע התחייבויותיה במסגרת חוזה זה. 

 היא אין ,דנן המכרז נשוא העבודות ביצוע ובמועד למכרז ההצעה הגשת במועד כי , מתחייבת החברה .ט

 מתן במסגרת עיסוק או תפקיד או מילוי השירותים ביצוע בין עניינים בניגוד מצוי מנציגיה מי או

 עניינים לניגוד חשש של במקרה .מעובדיו מי או של שלו אחר עניין לבין דנן המכרז נשוא השירותים

 בפרויקט מעורבותו מידת על תחליט המועצהו מראש כך על למועצההחברה  תדווח לכאורה או בפועל

 הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם הכל או בנושא,

יקט על הצהרות ים שיועסקו על ידה במעורבות בפרובאחריות החברה להחתים את כל נציגיה והגורמ

בדבר היעדר ניגוד עניינים והתחייבות לדווח על כל ניגוד עניינים מיד לכשייוודע להם, ותמסור הצהרות 

ניגוד עניינים חשש ל נוסח הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושאלון לאיתור. למינהלת הפרויקטאלה 

 להסכם. נספח ג'מצורף כ

החברה תנהל את כל הפנקסים הנדרשים על פי דין בגין עובדיה, ותשלם את כל התשלומים החלים בקשר  .י

 להעסקתם, לרבות למס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב.
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 שירותי הניהול .10

 

, ובכלל בפרק ג' למסמכי המכרזהחברה תעניק את שירותי הניהול על פי הפירוט המופיע במיפרט השירותים 

זה תבצע ניהול ופיקוח בכל מטלה הנדרשת לשם השלמת העבודות במסגרת הפרוייקט, לרבות כל מטלה נוספת 

פילו לא צויינה במיפרט השירותים, ולרבות סיוע למחלקת שתידרש לשם השלמת הפרוייקט באופן מיטבי וא

וזאת במסגרת מטלות החברה ובלא שהדבר הנדסה בכל הקשור לפרויקט ולהשלכותיו על עבודת המחלקה, 

 הסכם זה. לשכר הטרחה שישולם בגין יזכה אותה בכל תשלום נוסף מעבר 

 

 תמורה .11

 

, 3בהסכם ובמפרט השירותים בפרק  רזבמסמכי המכעל החברה לבצע את כל הפעולות המפורטות  .א

ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוען המיטבי, לרבות שכר עבודה, מסים, היטלים, רכבים, ביטוחים, 

 וכל פעולה נוספת הדרושה לביצוע מיטבי של שירותי הניהול. העתקות אור ציוד, חומרים, אנשי מקצוע, 

עבודות המכרז וביצוע הותנאי פי ההסכם -תמורת ביצוע כל התחייבויותיה של החברה המנהלת על .ב

טרחה כנגד חשבונות סופיים וחלקיים שכר ם המועצה לחברה המנהלת לשביעות רצון המועצה, תשל

, צה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כךידי מהנדסת המוע-, שיאושרו עלשל העבודות הקבלניות בפועל

 .("שכר הטרחה")להלן:  כמפורט בתנאי הסכם זה

שכר הטרחה ישולם במועדים בהם יאושרו חשבונות חלקיים או סופיים בגין ביצוע בפועל של העבודות  .ג

 הקבלניות. 

 לצורך קבלת שכר הטרחה בעד השירותים תעביר החברה המנהלת למהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה .ד

של קבלן הביצוע, וכן חשבון מפורט ביחס לשכר הטרחה  שהוסמך לצורך כך, את החשבון המאושר

 . יע בעד השירותים של החברה המנהלתהמג

 

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

69 

 החברה בשיעור המתקבל מההצעה הכספית שליהיה זכאית שכר הטרחה לו תהא החברה המנהלת  .ה

כפי  ,סופייםתוח בפועל בהתאם לחשבונות חלקיים ו/או במכפלת עלויות ביצוע עבודות הפי במכרז

 , על פי החלוקה להלן:מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך ידי-על ושיאושר

 

ובאמצעות התקשרויות  המועצהשיבוצעו ע"י  עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות עירוניות,בגין ביצוע 

 ______ בהתאם להצעת החברה שהוכרזה כזוכה.% - )כולל פיקוח( מטעמה

 

)כגון חברת חשמל, רשות העתיקות,  צד ג'בידי גורמי במתחמים בגין תכנון וביצוע של עבודות שיבוצעו 

 .)אחוז קבוע מראש( 0.5% –חברות תקשורת, מקורות וכו'( 

 

יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין במועד כל  שכר הטרחה יחושב מסכום החשבונות ללא המע"מ, ועליו

 לם כפל תשלום בגין מע"מ. בכל מקרה, לא ישו תשלום. 

 

פי בקשת החברה המנהלת, להקדים תשלומים בתקופת התכנון, לפני תחילת ביצוע -המועצה רשאית, על .ו

עבודות הפיתוח )קדמי מימון(, בהתאם לשיקול דעתה, ובכפוף לקבלת הרשאות תקציביות מרמ"י. 

מחשבונות הביצוע הראשונים. ידי המועצה לחברה המנהלת, יקוזזו -קדמי המימון, ככל שישולמו על

מהיקף שכר הטרחה המגיע לחברה המנהלת ועד למלוא קיזוז  4% -הסכום שיקוזז יהיה הסכום שמעל ל

 המקדמה.

בעלויות הביצוע בפועל תהווה תמורה מלאה, סופית  שכר הטרחהממכפלת שיעור  התמורה המתקבלת .ז

פי תנאי המכרז וחוזה זה, לרבות ניהול -מיטבי של כל התחייבויות החברה עלוממצה בעבור קיום מלא ו

כל  המנהלת (, ולא תהיה לחברהצד ג')לרבות עבודות  מלוא העבודות שתתבצענה בתחום המתחם

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה לכל סכום נוסף מעבר לתמורה המחושבת כאמור לעיל. 

בות לא עקב שינוי במדדים יהיה קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, ולא יעודכן, לר שכר הטרחהשיעור  .ח

 כלשהם. 
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זה,  הסכםכל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על השירותים נשוא  .ט

תנכה מהסכומים שיגיעו לחברה כל סכום שעליה  המועצהוישולמו על ידה.  המנהלת יחולו על החברה

לנכות לפי כל דין ו/או לפי הוראות חוזה זה, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם 

תמציא למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור 

 הניכוי כאמור. 

 

 קצב התשלומים .12

עם הקמת מינהלת פרויקט מטעם המועצה, בדעת המועצה לגבש ולפרסם נהלים, באמצעות המינהלת,  .א

מתכונת ובין היתר, נוהל להגשה ולאישור חשבונות במסגרת הפרויקטים ליישום הסכם הגג, לרבות 

ת הנהוגים בה, וכן בנוגע לאפשרות הגשת חשבונופי הנהלים -הגשת חשבונות לאישור ובקרה של רמ"י על

פי הנהלים שתקבע המועצה, בהתאם -בדרך מקוונת. החברה המנהלת תידרש לפעול להגשת חשבונות על

פי נהלי רמ"י, והחברה לא תהא -לדרישת מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך, על

 .זכאית לכל תשלום נוסף בגין קיום כל נוהל כזה שייקבע

בהתאם  לשכר טרחהזה תהא החברה זכאית  הסכםפי -התחייבויותיה עלה לביצוע המלא של כל בתמור .ב

 למפורט מטה. 

סכום התמורה הסופי ייקבע על פי סה"כ עלויות הביצוע בפרויקט בהתאם לחשבונות הסופיים  .ג

 המאושרים של הקבלנים שיועסקו בפרויקט. 

עבודה שיוגדרו בידי  במהלך הביצוע, יהיו הקבלנים זכאים להגיש חשבונות חלקיים, בהתאם לשלבי .ד

בכל עת שיאושר חשבון ובהתאם לתנאי ההתקשרות הקבועים במכרזים ;  בהזמנת העבודה המועצה

בסכום המתקבל ממכפלת סכום החשבון החלקי להגיש חשבון חלקי כאמור תהיה החברה זכאית 

 בגינו.  שכר הטרחההמאושר בשיעור 

ן הסופי, ובהתאם לסכום התמורה שיחושב על בכל מקרה תבוצע התחשבנות סופית בעת אישור החשבו .ה

 את היתרה או תשיב החברה את העודף.  המועצהפי החשבון הסופי תעביר 

 ששולם כאמור מהתשלום הבא אחריו.אם שולם סכום כלשהו ביתר, יקוזז הסכום  .ו
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היה והזוכה, מסיבה כלשהי, ישלים חלק בלבד של הפעולות המפורטות משלב שהוגדר בהזמנת העבודה,  .ז

ידו בפועל עד להפסקת העבודות. מוסכם על -זכאי לתשלום יחסי בגין הפעולות שבוצעו על הספקיהא 

סופי  . חשבוןמהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שהוסמך לצורך כךהצדדים, כי גובה התשלום יקבע ע"י 

 כל עוד לא אושר למלוא הקבלנים והמתכננים חשבון סופי. ,של הספק לא יאושר ע"י המהנדסת

 המועצהחודשים, תהא  4היה ולאחר סיום הפרויקט, לא הוגש חשבון סופי של הספק בפרק זמן של  .ח

 רשאית לסיים את ההתקשרות באופן חד צדדי ולסגור את הזמנת הרשות. 

ידי מינהלת הפרויקט בתיאום ובאישור -לנהלי עבודה שיגובשו עלבהתאם  החשבונות יוגשו ע"י הספק .ט

תצרף החברה את חשבונות הביצוע המאושרים בצירוף כל  שכר טרחה. בנוסף, לכל חשבון המועצה

המסמכים הדרושים לבדיקת דרישתה ולביצוע התשלום. לא צירפה החברה את כל הדרוש, תחזיר 

את החשבון לידיה, והמועדים לבדיקת החשבון ולביצוע התשלום יימנו רק ממועד הגשת  המועצה

 החשבון המתוקן וצירוף כל המסמכים הדרושים. 

יום עם  15ויועבר בתוך  ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך, מהנדסת המועצהחשבון שהוגש ייבדק בידי  .י

 לתשלום.  המועצהאישורה, המלא או החלקי, לגזברות 

ימים מיום הגשת החשבון למהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה   60בתוך  לחברההתמורה תשולם  .יא

ביחס לחשבונות חלקיים  -שיוסמך לצורך כך )לא כולל השלמת כלל המסמכים הנדרשים מאת החברה( 

ימים  מיום הגשת החשבונות למהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך  120ובתנאי תשלום של 

 ים. ביחס לחשבונות סופי -לצורך כך 

ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה וריבית כקבוע  במועצהלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה  .יב

לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  16 -(, החל מהיום ה1961 -בחוק פסיקת ריבית והצמדה, )תשכ"א 

רישה יום מיום העיכוב. לא הגישה החברה ד 60, בתוך למועצהובלבד שהחברה הגישה דרישה מפורשת 

 ויתרה על זכותה לתשלום ריבית פיגורים כלשהי, ביחס לאותו פיגור בתשלום.וכאמור, יראוה כמי ש

 שא כל הפרשי הצמדה וריבית.ייום מהמועד הקבוע לעיל לא י 15פיגור בתשלום של עד 
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רשאית לקזז כל סכום ששולם ביתר  המועצהנמצא כי שולם סכום ביתר לחברה המנהלת, תהיה  .יג

 מהחשבון הבא או מכל סכום אשר יגיע לחברה מכוח חוזה זה או מכל עילה אחרת שהיא. 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .יד

רה בו הופסקה העסקתו התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במק

 של הזוכה טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

המועצה תהא רשאית, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הזוכה אינו  .טו

ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז, או מתרשל במילוים. במקרה שכזה, תיתן המועצה 

 בכתב לזוכה, בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור. הודעה 

המועצה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לזוכה, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת מוסכם, כי  .טז

מבלי לגרוע מן האמור, למועצה שמורה הזכות  ההסכם על ידו, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הזוכה.

חה תשלומים לכיסוי חובות מוכחים של החברה המנהלת לצדדים שלישיים שלא נפרעו לקזז משכר הטר

ושאין סבירות ממשית שהחברה המנהלת תוכלם לפרוע אותם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף הנתון 

 למועצה כלפי החברה המנהלת. 

השירותים הניתנים  כל מס, היטל, אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או .יז

על ידי הזוכה למועצה לפי הסכם זה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו. ככל שמדובר על תשלומים בהיקף 

מהותי שיחולו כתוצאה משינוי הדין ו/או כניסתה לתוקף של תקנה או חוק חדש, וזאת לאחר 

באופן ממשי את שהתקבלה הרשאה תקציבית, באופן שיש בתשלומים אלה כדי להשפיע או לשנות 

 התקציב, המועצה תפנה לרמ"י בבקשה מתאימה לערוך שינויים מתחייבים בתקציב. 

( 7)3המועצה תהא רשאית להגדיל את הסכם המכרז בשיעורים המרביים בהתאם להוראות תקנה  .יח

 , בכפוף לתקציבים מאושרים. 1987-לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח

 

 העסקת מתכננים .13

 

, על פי שיקול דעתה, לחברה קדמי מימון לצורך ביצוע עבודות התכנון, בכפוף להעמיד רשאית המועצה .א

 לקבלת הכספים מרמ"י. 
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 הסכם זה. לנדרש בלצורך ביצוע התכנון הנדרש לפרויקט, יועסקו מתכננים בתחומים השונים בהתאם  .ב

 חלופילמועצה תהא זכות לדרוש מהחברה להעמיד מתכנן ש החברה, ובלבדהמתכננים יועסקו ע"י  .ג

והחברה מתחייבת להיענות  בפרויקט ם בפרויקט או לסיים העסקת מתכנןשירותיהלצורך מתן 

 יום, וזאת במשך כל חיי הפרויקט.  14 -לדרישתה של המועצה בתוך ולא יאוחר מ

בה תורה לחברה להעסיק את המתכננים בתחומים ובתנאים שיפורטו  הזמנת עבודהתוציא המועצה  .ד

בהזמנה, ובכל מקרה לא תתקשר החברה עם מתכנן טרם שזהותו של המתכנן ותנאי העסקתו קיבלה 

 מראש ובכתב.  ה של המהנדסת ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך,את אישור

בגין העסקת מתכנן שלא וספת תמורה מובהר למען הסר כל ספק, כי החברה לא תהיה זכאית לכל ת

 על פי דין.  המועצההזמנת עבודה חתומה בידי מורשי החתימה של  הוצאה לגביו

מובהר למען הסר ספק, כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובתה של החברה להעסקת מהנדסים,  .ה

א שהדבר יזכה מתכננים וכיו"ב בעלי תפקידים לצורך מילוי תפקידיה וחובותיה על פי הסכם זה, בל

 אותה בכל תוספת תמורה מעבר לעמלת הניהול. 

ות לכלל נותני השירותים בדבר העדר חוב כספי חדו" ,מדי רבעוןמתחייבת להגיש  המנהלת החברה .ו

 בפרויקט, ובכלל זה למתכנן ו/או לצוות המתכננים המועסק בפרויקט.

 ןתכנוצורך ל שתקבל המימוןקדמי מ 90% שיעור מינימאלי של, כי לכך מתחייבת המנהלת החברה .ז

א להציג אישורים מנותני השירותים . על החברה יהישולמו לנותני השירותים בפרויקט הפרויקט

  להוכחת האמור.

 

 תמורה נוספת .14

 

לחברה לשאת  מורשי החתימה של המועצה כדיןבמסגרת הזמנת העבודה החתומה בידי  המועצהאישרה  .א

בתשלומים לנותני שירותים שאינם בגדר התחייבויות החברה על פי חוזה זה, תהיה החברה זכאית 

 להחזר הוצאותיה בפועל אך לא יותר מאשר מסגרת העלות שאושרה בהזמנת העבודה. 
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תשיב לחברה את התשלומים וההוצאות בהן נשאה החברה בפועל בגין עלויות עבודות אלה,  המועצה .ב

מהנדסת ובכפוף לאישור  המועצהף לעמידתם במסגרת תנאי הרשאה שתקבל החברה מאת בכפו

 .המועצה ו/או מי מטעמה שהוסמך לצורך כך

מהנדסת המועצה בגין הוצאות אלה שאושרו בהזמנת העבודה, תגיש החברה חשבונות חודשיים לאישור  .ג

ולביצוע התשלום בפועל על  בצירוף האסמכתאות לביצוע המטלה ו/או מי מטעמה שהוסמך לצורך כך,

 ידה. 

ויועברו בצירוף אישורה  מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שהוסמך לצורך כך,החשבונות ייבדקו על ידי  .ד

 . המועצהיום לגזברות  15או המלצתה בתוך 

יום מיום הגשת החשבון למפקח )לרבות השלמת כל  60בתוך  התשלומים המגיעים לחברה יבוצעו .ה

 -ימים מיום החשבונות למפקח 120ביחס לחשבונות חלקיים ובתנאי תשלום של  –המסמכים הנדרשים( 

 ביחס לחשבונות סופיים.  

למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תהיה זכאית לכל תשלום או החזר בגין הוצאה שהוציאה אשר  .ו

על פי תנאיו של חוזה זה, או בגין הוצאה שהוציאה בלא שניתנה לה הרשאה להוצאתה  מוטלת עליה

 ובחתימה של החשב המלווה למועצה. המועצהוגזבר  המועצהבהזמנת העבודה בחתימת ראש 

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .15

 

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור שירותי הניהול תחול על החברה בלבד ולפיכך אישוריה  .א

לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים לשירותי הניהול ו/או אשר הוכנו על ידי החברה  המועצהשל 

על פי חוזה זה לא ישחררו את החברה מאחריותה המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על 

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות שירותי הניהול ו/או  המועצה

 ת ו/או המסמכים, כאמור.התוכניו

ו/או לצד שלישי בגין שירותי  למועצההחברה תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  .ב

הניהול ו/או עקב כך שנשוא שירותי הניהול בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות 

 שלשמן תוכנו.
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בגין כל נזק או הוצאה  המועצהאת  המנהלת הבכלל זה, ובלא לגרוע מכלליות האמור, תשפה החבר .ג

שייגרמו עקב טעויות בבדיקת התכנון והביצוע ובבדיקת חשבונות המתכננים ו/או הקבלנים אשר לדעת 

יסודן בהיעדר בדיקה מקצועית וקפדנית ברמה  מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך

 הנדרשת מצד החברה.  

ו/או מי מטעמה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  המועצהלפי החברה תהיה לבדה אחראית כ .ד

 נשוא ההסכם.   הניהולשירותי הנמצא או שהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה לצורך 

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד  המועצהכלפי  תהחברה תהיה לבדה אחראי .ה

ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה  ו/או של עובדיה המועצהשל 

 הניהול או בקשר אליהם.שירותי של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה, תוך כדי ביצוע 

ו/או כלפי העובדים המועסקים על  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אחראית כלפי  .ו

דם הפועל מטעמה ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן ידה ו/או כלפי כל א

או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך מתן שירותי הניהול, עקב 

 . ות או השמטה של החברה או מי מטעמהמעשה או מחדל או טע

ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אובדן  המועצההחברה פוטרת את  .ז

 או נזק הנמצא באחריות החברה כאמור בסעיפים לעיל.

ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש  על כל נזק שיגרם למועצה המועצההחברה מתחייבת לשפות ולפצות את  .ח

סק דין של בית משפט מוסמך. נגדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פ

להתגונן ולהגן על  דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לחברה המנהלתתודיע לחברה על נזק,  המועצה

 מפניה על חשבונה.  המועצה

בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי,  המועצהנשאה  .ט

יהיה על  באופן ישיר או עקיף, עקב ו/או כתוצאה משירותי הניהול,לרבות החברה ועובדיה, בגין ו/או 

, באופן מידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותה על כל הנזקים ו/או למועצההחברה להחזיר 

 ההפסדים כאמור לעיל.
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רשאית לקזז מן התשלומים אשר החברה זכאית להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  המועצה .י

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותה של  המועצהאשר נתבעים מ סכומים

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותה של  למועצההחברה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 החברה כאמור לעיל.

 

 ביטוח  .16

 

מהתחייבויותיה וחובותיה, מתחייבת להבטחת אחריותה של החברה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  .א

החברה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם ולא יאוחר ממועד חתימת החוזה וכתנאי לתחילת 

מתן שירותי הניהול וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיה ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי 

 אים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המצורףשיקול דעתה, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנ

 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "הימנו והמהווה חלק בלתי נפרד  להסכם 'אכנספח 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת  למועצההחברה מתחייבת להמציא  .ב

וזאת מבלי צורך  ,סכםההרישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה במשך כל תקופת 

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם המועצהבקבלת דרישה כלשהי מצד 

 תנאי מהותי בהסכם.  מבטחי החברה, מהווה

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .ג

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות  המועצהלא יהוו אישור כלשהו מ למועצה

פי הסכם זה או -כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של החברה על

 פי כל דין. -על

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות יהחברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ת .ד

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

ית לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של החברה ו/או אחרא החברה לבדה תהא .ה

הפועלים מטעמה, לרבות יועצים חיצוניים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או 

חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי החברה תהא 
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ת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית אחראית לנזקים בלתי מבוטחים, לרבו

 הקבועה בפוליסות.

החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .ו

לעשות כל  המועצהלשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת 

 הביטוח בעת הצורך.פעולה כדי לממש את פוליסות 

, תהא החברה אחראית לנזקים המועצההפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  .ז

על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה  המועצהבאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי 

 עקב זאת.

יין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין לענ .ח

,  החברה מצהירה כי ההוראות הנ"ל יחולו עליה  בהסכם הגג ו/או מדינת ישראל רמ"י לבין המועצהבהסכם בין 

" BACK TO BACK  בהתאמה ובין היתר תיישם את ההנחיות באשר  המועצה" והחברה תעמוד בהתחייבויות

על החברה הזוכה במכרז חלה האחריות  לביטוחי נותני שירותים מכל סוג בקשר עם הפרויקט ושירותי הניהול.

, כי הפוליסות לפרויקט מכסות את מלוא עם מבטחה לוודאוהוראות הביטוח מהסכם הגג,  לקבל לידיה את

 .המועצה כלפי רמ"יהמחויבויות של 

 

 ערבות ביצוע  .17

 

ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח  למועצה המנהלת לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה תמסור החברה .א

 להסכם. 'נספח בבהמצורף 

 ₪(. )במלים: שלוש מאות אלף  ₪ 300,000סכום ערבות הביצוע לפרויקט יעמוד על  .ב

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן התקף ביום מתן הערבות. .ג

או גזבר  המועצההערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת למימוש בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש  .ד

או לא מילאה , בכל מקרה שלפי קביעתם החברה לא ביצעה את העבודות, כולן או חלקן, ו/או הפרה המועצה

בגין  למועצהאת התחייבויותיה על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או במקרה של סכומים המגיעים 

 . היה והערבות הפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות החברה
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והחוזה לא יבוטל, תמציא החברה ערבות חדשה בנוסח ובתנאים זהים לזו  המועצהתחולט על ידי 

 שחולטה. 

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא המועצהלמען הסר ספק, סכום הערבות שנגבה על ידי  .ה

בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר מי מטעמה או  המועצהלחברה זכות כלשהי לבוא כלפי 

 שיש לה לפי החוזה ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה. המועצהזה יגרע מזכויותיה של 

לפי מילוי כל חובותיה והתחייבויותיה כבזאת, כי מתן הערבויות אינו פוטר את החברה מ מובהר .ו

עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  המועצה

, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהחברה כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים נוספים על פי המועצה

 זה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.החו

חודשים. באחריות החברה להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית כפי  60-תוקף הערבות יהיה ל .ז

 חודשים ממועד השלמת הפרויקט על פי הוראות חוזה זה.  12שיידרש, כך שזו תעמוד עד לתום 

, כך שבאותו מועד המועצהפ אישור עם סיום מתן כל השירותים ע"י החברה והשלמת כל חובותיה ע" .ח

במסגרת חוזה זה תהיה שווה לאפס, תשיב  המועצהיתרת שווי ההתקשרות הכולל של החברה עם 

 את הערבות לפרויקט לידי החברה.  המועצה

 

 מניעת ניגוד עניינים .18

 

חלק לעניין מניעת ניגוד אינטרסים מחויבת החברה להוראות והתנאים הכלולים בגוף המכרז המהווה  .א

 בלתי נפרד מחוזה זה.

על כל שינוי שיתרחש לאחר חתימתו של חוזה זה, ככל שלדעתה  המועצההחברה מתחייבת לעדכן את  .ב

בדבר התקשרות  המועצהבמצב של ניגוד עניינים או להשפיע על החלטת  ו/או מי מטעמה עלול להעמידה

 עמה. 

 הפרת חובה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  .ג

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

79 

החברה מתחייבת כלפי המועצה, כי עם בקשה להעסקת כל בעל מקצוע, נותן שירותים, יועץ מטעמה  .ד

בפרויקט, הוא ימלא שאלון ניגוד עניינים כתנאי לתחילת עבודתו והשאלון יועבר למינהלת הפרויקט 

 כחלק מאישור העסקתו בפרויקט. 

 להסכם. ג' נספחעניינים מצורף כהצהרת ניגוד עניינים והעתק שאלון לאיתור חשש ניגוד 

 

 ושיעבוד איסור המחאה .19

 

ת זכויותיה ו/או החברה לא תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לטובת צד ג' כלשהו א .א

 .המועצהמראש ובכתב של  זה, כולן או מקצתן, אלה באישור חובותיה לפי הסכם

בעקיפין )ולרבות העברת זכויות בתאגיד המחזיק העברת מניות או זכויות אחרות בחברה, במישרין או  .ב

ייחשב  24%במישרין או בעקיפין זכויות בחברה(, בשיעור )בעסקה אחת או במצטבר( העולה על 

 כהעברת זכויות אסורה לעניין זה.

 שינוי בהיקף עבודות הפיתוח או שירותי הניהול .20

 

תהא רשאית, מפעם לפעם ובכל עת, לפי שיקול דעתה  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .א

את המשך  לדחות ו להרחיבוו/א מצם את היקף מתן השירותים בכל מתחםהבלעדי והמוחלט לצ

עצמה,  למועצהביצועם, ו/או להעביר את המשך מתן שירותי הניהול באותו אתר לחברה אחרת ו/או 

בקשר לכך, למעט  המועצהעה או טענה כלפי הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולחברה לא תהא כל תבי

זה בקשר לשירותי הניהול שניתנו  הסכםעל פי הוראות  שכר הטרחה המגיע, אם מגיע,לתשלום יתרת 

 על ידה בפועל.

בכל מקרה של ביטול או צמצום שירותי הניהול ו/או העברת המשך ביצועם של שירותי הניהול לחברה  .ב

את המשך ביצוע שירותי הניהול, כולם או  המועצהעצמה, תעביר החברה, לבקשת  למועצהאחרת או 

או לחברה האחרת, לפי העניין, באופן מסודר ובשיתוף פעולה מלא, תוך מסירת כל  למועצהחלקם, 
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או לרשות מי שהיא תורה  המועצההמידע וכל המסמכים שיידרשו לעניין זה, והחברה תעמוד לרשות 

 ך מסירת כל מידע, מסמך או שירות שיתבקשו בהקשר זה על ידה. גם לאחר מכן לצור

 

 פיצויים מוסכמים .21
 

לא השלים הספק את מחויבויותיו על פי החוזה בתנאים הנקובים בחוזה זה ובהזמנת העבודה ו/או הפר  .א

את הסכומים שלהלן,  למועצהאת התחייבויותיו על פי חוזה זה ותנאי הזמנת העבודה, ישלם הספק 

 ם מוסכמים וקבועים מראש.כפיצויי

)מסיבות התלויות בחברה,  יום 30מעל  בגין חריגה מלוחות זמנים שנקבעו בפרויקט/ביצוע העבודות .ב

מיתרת התמורה המגיעה לחברה  0.25%תגרור פיצוי מוסכם בשיעור  –( מינהלת הפרויקטעפ"י קביעת 

  איחור.בגין יתרת העבודות שלא בוצעו בלוח הזמנים שנקבע עבור כל יום 

 במקרה של חלוקי דעות ביישום סעיף זה, יכריע ראש המועצה.

אי מינוי ו/או שינוי לא מאושר באיוש בעלי התפקידים הבכירים המפורטים להלן בפרויקט יגרור  .ג

 פיצויים מוסכמים לפי הפירוט להלן, לכל יום איחור:

 ₪ 5,000 –מנהל פרויקט  (1

 ₪  2,500 –מפקח תשתיות  (2

 ₪  1,500 –כל תפקיד אחר  (3

 לכל יום איחור.₪  1,000 –איחור בדיווח או בביצוע מטלה אחרת  (4

 בנוגע למתן השירות ו/או איכות השירות. המועצהתשלום הפיצויים המוסכמים אינו גורע מכל טענה של 

נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ה מבטאם אתהצדדים מצהירים כי הסכומים הנ"ל  .ד

 המועצההחוזה. כמו כן אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של  ההפרה בעת החתימה על

ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את  ,קיזוז ו/או חילוט הערבות הבנקאיתלרבות  ,לפי חוזה זה

 , אי פירעון חובות העבודות גרמו לה כתוצאה מאיחור ו/או אי ביצועמלוא הנזקים אשר י
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  טיב ו/או ברמה הנדרשת.ו/או אי ביצוען ב במועד הנקוב בהזמנה  ו/או אי ביצוע עבודות לספקי שירותים

תשלום הפיצויים המוסכמים, כאמור לעיל, אין בו כדי לשחרר את הספק מהתחייבותו להשלים את  .ה

העבודות  ולמלא אחר התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת של  ביצוע

 כלפי הספק, הן לפי הסכם זה והן לפי הוראות כל דין. עצההמו

תהא רשאית לנכות את הפיצויים המוסכמים כאמור, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא  המועצה .ו

וכן תהא רשאית לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים אין כשלעצמו משום 

 ודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה . שחרור הספק מהתחייבותו להשלים את העב

קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום  .ז

שחרור הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת 

 לפי חוזה זה. 

כמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהספק, לא יוחזרו למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוס

 לספק לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתחייבויות.

לקבלת פיצוי כמפורט לעיל, לא תיקן הספק ליקויים במועדים  המועצהמבלי לגרוע מזכותה של  .ח

ונו של הספק ותהא זכאית  רשאית לתקן את הליקויים על חשב המועצההקבועים בחוזה זה, תהא 

. אין האמור גורע מכל סעד 15%להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה וכן לתקורה בגובה 

 .המועצהאחר העומד לרשות 

לבצע את העבודות האמורות  המועצהלא מילא הספק אחרי איזו מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, רשאית  .ט

 המועצהבמידה שההוצאות האמורות חלות על הספק, תהא ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ו-על

בכל  תקורה, מכל סכום שיגיע לספק 15% רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 

 זמן שהוא וכן לגבותן מהספק בכל דרך אחרת.

ישפה הספק  ,הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הספק לשלמו עפ"י כל הסכם או דין המועצההוציאה  .י

 15%בתוספת  המועצהימים מיום שידרש לכך ע"י  7בגין הוצאה או תשלום כאמור תוך  המועצהאת 

 תקורה. 

 על פי כל דין .  המועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית 
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ההסכם תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לספק, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת  המועצה .יא

 על ידי הספק, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הספק.

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין.    המועצהאין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של  .יב

 

 ההסכם ביטול .22

 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  למועצהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית 

רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה  המועצהבהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה 

בכתב לספק ולחייב את הספק בעד כל נזק או הוצאה שנגרמו לה וכל פיצוי המגיע לה, ולעכב לשם כך כל מוצר 

 מצא ברשותה לשם פירעונם: ו/או ציוד של הספק שיי

, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני לפי סעיף זה ניתנה הודעה כאמור .א

 אחר משלוחה בכתב בדואר רשום לספקימים ל 7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לספק, או  96תום 

 לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר.

ט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כשהספק פוש .ב

, תאגידכולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של 

או  נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק

שהוא הגיע לפשרה או סידור כשהוגשה בקשה להקפאת הליכים ו/או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או 

עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם 

 . 1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 

ו נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו, כולם נכסי הספק א הוטל עיקול זמני או קבוע על .ג

 יום ממועד ביצועם. 30או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 

, או אם המועצהימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  14במקרה והספק הפסיק את העבודה למשך  .ד

 הספק הסתלק מביצוע חוזה זה.

 

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

83 

ספק מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, כשאין ה .ה

, או המועצהאו שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי 

שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן 

ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על  3ייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית תוך ההתח

להתחיל או להמשיך בביצוע  , להוראה בכתב של המועצהבהודעה שנמסרה לספק בכתב המועצהידי 

 העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות.

נוכחה לדעת כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית, כספית, טכנית  המועצהכש .ו

 או מכל סיבה אחרת.

בכל מקרה בו הספק הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהספק הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא  .ז

המועצה על ידי  יום מיום שהספק יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10תוקנה תוך  

 ה שנמסרה לספק בכתב.בהודע

אם תגרם לספק נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי  .ח

 "בעלי החברה ו/או מנהליה"(. –תפקידו  )ובמקרה והספק הוא תאגיד 

בביצוע  קצועו/או בעל מ כשהספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה .ט

 מראש ובכתב. המועצהבלי הסכמת  של הפרויקט העבודות

, שהספק או אדם אחר בשמו של הספק, נתן או הציע לאדם המועצה הוכחות להנחת דעתהכשיש בידי  .י

 או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. ,, דורון, או טובת הנאה בקשר להסכםכלשהו שוחד, מענק

 שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.  עתהכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת ד .יא

 ולא נענה לדרישותיה המועצה ו/או נציגיה המורשים לצורך הסכם זה,הספק אינו ממלא את הוראות  .יב

 הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.פרק זמן סביר ו/או תוך  פרק תוך

מנהליו מ מי מניותיו ו/או או מי מבעליו/אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק  .יג

ה או מתן שוחד ו/או בכל מעשה בגניבה, בלקיח ו/או הורשע בדין פלילי הוגש כנגדו/ם כתב אישוםאו /ו

מרמה ו/או זיוף ו/או בקשר עם עבירות תכנון בנייה ו/או עם תחום עיסוקו ו/או עם תפקידו באופן שיש 

 בשמה הטוב ו/או בתדמיתה של הרשות המקומית בעיני הציבור. בו כדי לפגוע 
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התברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהספק לא  .יד

 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק. המועצהגילה עובדה מהותית אשר לדעת 

המהווים סעיפים יסודיים ועיקריים בחוזה  22 ,21, 8,16-19כשהספק הפר הוראה מהוראות סעיפים  .טו

 .1970-זה, כמשמעותם בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ואין במנייתם כדי לגרוע מזכות  .טז

ספים ו/או החלופיים העומדים בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנו המועצההביטול של 

ועל פי הדין, ולרבות  1970 -לרשותה עפ"י כל דין ועל פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( תשל"א

זכאית לכל אחד  המועצהמימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה 

ן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכ

 ההסכם לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.

בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, כביטול החוזה  המועצהלא יראו בשימוש  .יז

הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל  המועצה, אלא אם המועצהעל ידי 

 חייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.הת

בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה  המועצההשתמשה  .יח

את החוזה/ הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לספק על טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה 

 ם שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין/ אובדן רווחים.אחרת בגין נזקים/ הפסדי

חייבת לשלם לספק כל תשלומים עקב הבאת ההסכם  המועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  .יט

 לקיצו מלבד התמורה שתגיע לספק בגין העבודות שביצע בפועל, עד מועד סיום ההסכם.

זאת כלפי המועצה, כי היה והמועצה תחליט, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה המנהלת מתחייבת ב .כ

מכל סיבה שהיא, לממש את זכותה לסיים את ההתקשרות עם החברה המנהלת, החברה המנהלת 

נותנת בזאת את הסכמתה בכתב ומראש להסב את ההסכמים בינה לבין נותני השירותים השונים 

פי בקשתה  -כולם או מקצתם, עליועצים וכו'( שהעסיקה לצורך ביצוע העבודות, מתכננים, בפרויקט )

ושיקול דעתה המלא של המועצה, למועצה ו/או למי מטעמה. כן מתחייבת החברה המנהלת, כי 

בהסכמים שיכרתו בינה לבין נותני השירותים השונים בפרויקט )מתכננים, יועצים, וכו'( ייכלל סעיף 

תסתיים מטעם של סיום  ידי החברה המנהלת-המחייב את נותני השירותים, במקרה והעסקתם על
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התקשרות בין החברה המנהלת למועצה, להסכים בכתב ומראש להסבת ההסכם למועצה ו/או למי 

הפרת סעיף זה מהווה הפרה  שיבוא בנעליה, בהתאם לבקשת המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 יסודית של ההסכם בין הצדדים.

 

לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, מבלי לגרוע  המועצההפר הספק הוראה מהוראות החוזה, רשאית  .23

 מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין: 

 שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק על פי חוזה זה. הביצוע ערבותלממש את  .א

ת  לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהספק חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב א .ב

 הספק בהוצאות הכרוכות בכך. 

 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .24

 

 .1976 –הספק מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .א

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש עפ"י כל  .ב

 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת תוקפו של חוזה זה.דין כלפי 

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  .ג

 ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של חוזה זה.

אישור על גובה  למועצהה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הספק במעמד חתימתו של החוז .ד

אישור  למועצהניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא 

בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר עבודתו בהיעדר  המועצהכאמור במועד, לא יהא זכאי הספק לכל החזר מ

 אף שהמציא אישור לאחר מכן.אישור כאמור, וזאת על 

במעמד חתימתו על החוזה, טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק  למועצהבנוסף לאמור לעיל, ימציא הספק  .ה

.  טופס זה יהא חתום על ידי הספק ומאושר על ידי להסכם 'הכנספח על גבי דוגמת הטופס המצורפת  –

 החתימה מטעמו. רו"ח או עו"ד מטעמו, וכן מאושר על ידי הבנק בחתימת מורשי
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מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לספק מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  .ו

והספק  המועצהפרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת חוזה מטעם 

 וצ"ב.לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב לרבות עבור הפרשי הצמדה, ריבית,  וכי

 

 ראייה בדבר תשלומים .25

 

 וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.   המועצהספרי 

 שמירת סודיות .26

 

הפרויקט הינו לצורך המועצה ו/או מי מטעמה מידי  הצדדים, כי כל המידע הנמסר לחברה מוסכם בין .א

כל כתב על גבי נייר או על גבי מדיה אחרת וכל  -"מידע" . בסעיף זה ולצורך ביצוע העבודות במסגרתו

 וכיוצא באלה.  , תכניתתרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט

בקשר עם ביצוע  ת לגבי כל המידע אשר יגיע לידיעתהתחול חובת סודיו החברה ו/או מי מטעמהעל  .ב

על כך  המלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל החברה תימנעהסכם זה, לרבות מידע בע"פ. 

 את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 במסגרת התקשרויותיה עם בעלי מקצוע ויועצים שונים בפרויקט על החברה להחתימםמובהר בזאת, כי  .ג

 באופן אישי בהתחייבות לשמירת סודיות בהתאם לסעיפי ההסכם.

 להסכם. ד' נספחשל החברה רצ"ב כ תצהיר שמירת סודיות

 שונות .27

 

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. כל תיקון או תוספת  .א

 לחוזה זה ייערכו  בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.
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או הספק  המועצהשום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד  .ב

 על זכות  מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.  

, על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא למועצההספק יודיע בכתב  .ג

 עניינים.  וכן על הימצאות בכוח או בפועל או על חשש של הימצאות בניגוד למועצהנותן 

חוזה זה הינו חוזה ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור  .ד

לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין 

 בטלים. –הצדדים ושאינם כלולים בחוזה זה 

כנקוב בכותרת לחוזה זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו  כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם .ה

בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי 

 הפקסימיליה שצוינו בכותרת החוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזה זה. 

לעיל, תחשב גם היא כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים ד .ו

כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן -אם   -להודעה, אלא

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה    72בתום  

 ביד, בעת  מסירתה.

השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל , תהא סמכות במחוז מרכזלבתי המשפט המוסמכים  .ז

 הנוגע להסכם זה.

 :ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום

 :המועצה ע"י:                                                                         הספק ע"י                 

__________________________                                  ___________________________ 

  ראש המועצה                                                      

________________________                                       ___________________________ 

 גזבר המועצה                 
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______________________                

 חשב מלווה                 

________________________ 

 חותמת המועצה              

 

למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; התחייבות כספית זו תחייב את  -שימו לב

המלווה לצד יתר מורשי החתימה במועצה,  המועצה רק אם נחתמה על ידי החשב המלווה; ללא חתימת החשב

 (voidאין להסכם זה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל )

 

 אישור יועמ"ש

אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה לחתום 
 ולהתקשר בהסכם זה.

                                                                                      _____________________               

  היועץ המשפטי למועצה                                                                                          

 

 אימות חתימה

, , מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי ה"ה_______________ו"ד _____________, ב"כ הספקמ עאני הח"

, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש הספקמטעם  ________________

 בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה. 

       ________________________________ 

 עו"ד              
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 אישור תקציבי

 הרינו לאשר בזאת כי :

 

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

 

 ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס' ______.

 

 

       _____________________    _______________________ 

 גזבר המועצה                    ראש המועצה          
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 : נספח א'2פרק 

 לכבוד

  מחלקת הגזברות ו/או הביטוח

 מועצה מקומית באר יעקב

 

 בחירת  חברה מנהלת למתן שירותי תכנון, פיקוח וניהול עבודות הפיתוח- 14/17:  מכרז פומבי מס' הנדון

 2מתחם -ו 1מתחם  –עבור צריפין 

 

(, באם תימצא "המועצה"לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא למועצה המקומית באר יעקב )להלן:  .1

לבין המועצה המקומית באר יעקב בתוקף, הצעתי כזוכה במכרז, ולאחר מכן מדי שנה בשנה, וכל עוד החוזה ביני 

אישור על קיום ביטוחים, בנוסח במצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יהיה חתום על ידי החברה 

 המבטחת אותי . 

אישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד מהצדדים המהווים את  .2

 הנוסח הרצ"ב: "המבוטח" ועפ"י

"מוסכם ומוצהר בזאת, כי למרות כל האמור בפוליסה ו/או בתוספת כל היא בדבר ביטול 

הפוליסות עקב אי תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפוליסות על ידי החברה בתוקף סעיף ביטול 

הפוליסות, של תנאים הכלליים, לא יהיה לביטול הביטוח תוקף אלא אם נמסרה הודעה בכתב 

 יום ממועד הביטול." 60רשום לפחות בדואר 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .3

, למעט למי שגרם לנזק תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד המועצה וכל באים מטעמה א. 

 .בזדון

 הזוכה והמועצה יכללו בשם המבוטח. ב. 

 

 

 

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

91 

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג. 

יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה, בין על פי רצון המזמין ובין על פי רצון המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת  ד. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש. 60שתימסר גם למועצה 

, בין אם הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כחברה מנהלת לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד .4

 פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

 למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי החוזה. .5

 

 שם החברה המנהלת __________________, 

 

 ______________________________חתימת מורשי החתימה ___

 

 שמות החותמים מלאים של החותמים: _______________________________________________

 

 כתובת ומספר טלפון: _________________________________________ 

 

 תאריך חתימה: ____________________

 

  

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

92 

 נספח אישור קיום ביטוחים

 תאריך: .........................                                                                                                                                                          
 לכבוד                                                             

 עצה מקומית באר יעקבמו
 (מועצה"" ו/או "המזמינה)להלן:" "

 
 א.ג.נ.,

 
אישור על קיום ביטוחים של החברה המנהלת ___________________________________)להלן "הספק" ו/או  הנדון:

, הכולל מתן 2מתחם  -ו 1מתחם  –"החברה"( בגין מתן שירותי ניהול תכנון ופיקוח עבור עבודות הבינוי והפיתוח בצריפין 
שירותי ניהול ותמיכה למועצה במגוון תחומים לרבות מעקב ובקרה על פעילויות הפרויקט, סיוע ותיאום מול הגופים 
הרלוונטיים, מעקב על פעולת אבטחת איכות, לוחות זמנים, תקציב, ניהול סיכונים ומתן שירותים נלווים ובכל הקשור עם 

 . )להלן: "השירותים"(מכרז פומבי מס' ...................
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 

 אנו ערכנו לספק ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: .1
 )פוליסה מספר_________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

2,000,000₪  
 

אחריותו של הספק ו/או עובדיו כלפי צד ג' כלשהו לרבות  :תיאור כיסוי
המזמינה, בגין מעשה  או מחדל של הספק ו/או של העובדים 
הנשלחים על ידו לרבות יועצים חיצוניים ו/או קבלני משנה 

ומטעמו של הספק, כתוצאה ועובדיהם וכל הפועל בשמו 
 מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

 
כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות

 מחדל של הספק ו/או מי מטעמו.
 נזק למזמינה יחשב נזק לצד שלישי  .2
 

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של  השתתפות עצמית:
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך מקרי 
40,000 .₪ 

 
 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 גבול אחריות: 

 תובע, 
 

6,000,000₪  
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 ₪   20,000,000 מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 : תאור כיסוי

 
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו 
לעובדי הספק, קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספק במתן  

 השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות  :הרחבות נוספות

כמעבידה לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק 
 ו/או בקשר עם ביצוע עבודות אצל המזמינה ו/או עבור המזמינה.

 
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  עצמית:השתתפות 

 ₪. 20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
  
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח אחריות מקצועיתג.  
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
8,000,000₪  

 תאור כיסוי: 
 

לכיסוי אחריות על פי כל  דין של הספק ו/או עובדיו ו/או מי 
מטעמו בגין נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה 
ולעובדיה ולמי מטעמה ו/או בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש 
ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה 

מחדל טעות או  מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או
השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם 

 ביצוע השירותים.
הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים )ב( חריגה  הרחבה נוספות:

 בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים ומדיה מגנטית. 
 חודשים. 6.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
. הביטוח מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר 3

עם הפרת חובה מקצועית של המתכנן ומי מטעמו בביצוע 
 השירותים.

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

 
מקרה ביטוח אחד או סדרה של סכום השתתפות עצמית בגין  השתתפות עצמית:

מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של 
100,000 .₪ 

 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
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הספק ו/או המזמינה, בקשר עם  השירותים. ה"מזמינה" למטרת  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
, משרד האוצר, לרבות חברות בנות של הנ"ל ו/או  עובדים רמ"י –ו/או מדינת ישראל  מועצה מקומית באר יעקב–אישור זה 

 ומנהלים של הנ"ל. 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 י המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפ .א
 סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הספק. .ב
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לספק  .ג

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60במכתב רשום, ולמזמינה הודעה בכתב, 
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח, התקפות במועד  .ד

 התחלת הביטוח ) למעט בביטוח אחריות מקצועית(.
 ום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשל .5
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  .6

כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה 
וי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה במלוא השיפ

. למען הסר ספק, אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה  הביטוחים המפורטים באישור .7
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 
 

_____________________                                                             ________________________   
              

_____________________ 
 חותמת חברת הביטוח                            תאריך 

  
 חתימת מורשה חתימה

 
 

 סוכן ביטוח:_________________ טלפון _________________________פקס.:_____________
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 'ח ב: נספ2פרק 

 ביצוענוסח ערבות 

 ________________ בנק

 לכבוד

 יעקבמועצה מקומית באר 

 לבחירת חברה מנהלת למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות פיתוח ופיקוח 14/17מכרז פומבי מס' הנדון: 

 ________________עבור צריפין מתחם

 כתב ערבות מס'__________

ולהבטחת  14/17 (, בקשר עם מכרז פומבי מס'המבקש -על פי בקשת _____________ )להלן  .1
התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך 

 (.סכום הערבות -בלבד )להלן ₪( )במילים: שלוש מאות אלף ₪  300,000כולל של 
 

סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2
 רכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:המ
)או בסמוך  15/07/17, שהתפרסם ביום 06/17לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש  –" המדד הבסיסי" .2.1

 למועד זה(.
 לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. –" המדד החדש" .2.2
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.במקרה בו המדד החדש יהיה  .2.3
 

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד באופן מידי, עם הגיע אלינו  .3
דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או החשב המלווה, וזאת ללא כל 

להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה  תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא
את סכום הערבות מאת המבקש. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל. 
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ותערב .4
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הארכתה, וכל דרישה  על לנו תודיעו כן אם אלא _________, וזאת עד ליום חודשים 60תוקף ערבותנו זו יהיה  .5
על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה 

 הוארכה כמפורט לעיל.ומבוטלת אלא אם 
 

 ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה. .6
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7
 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד       רב,        

 י החתימה של הבנקימורש        

___________________ 

___________________ 

 _____________ סניף        

 _____________ כתובת        

 _____________ תאריך        
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 : נספח ג'2פרק 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

, מנכ"ל המציע, מצהיר, כי אין למציע ו/או למנהליה כל ניגוד עניינים בנוגע  אני הח"מ, מס' ת.ז. ___________________

 -מנהלת למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות פיתוח ופיקוח במועצה מקומית באר יעקב, עבור צריפין למתן שירותים של חברה

 .2מתחם -וצריפין  1מתחם 

בין היתר, אני מצהיר כי, למיטב ידיעתי, אין לי ו/או למשרדי ו/או לשותפי ו/או לעובדיי ו/או כל גורם הפועל בשם ומטעמי כל 

ותים עם צדדי ג' באופן שיכול להוות חשש לניגוד עניינים בינם ובין השירות הניתן למועצה קשרי עבודה, ייעוץ או מתן שיר

 המקומית באר יעקב.

כן אני מתחייב כי היוודע לי מצב של ניגוד עניינים או חשש למצב כזה, אדווח באופן מיידי למועצה ולא אמשיך באספקת 

יוצא בזאת, כל אימת שיהיה לי ספק בדבר מצב של ניגוד עניינים השירותים עד קבלת אישור מגורמי המועצה המוסמכים. כ

 אדווח למועצה ואבקש הנחיות ואישור מהגורמים המוסמכים במועצה.

 בחתימתי הנני מאשר, כי קראתי והבנתי את כל האמור בכתב התחייבות זה ואפעל בהתאם לאמור בו. לראיה באתי על החתום.

 .של המציעהריני לצרף לתצהיר פירוט הלקוחות 

, כי העדר ניגוד עניינים הינו ידוע למציעמצורף שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר התחייבות בפני המועצה. כמו כן, 

 תנאי סף להגשת הצעות במכרז, וכי המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שיימצא בה ניגוד עניינים כאמור, בכפוף לכל דין.  

___________________          

 חתימת המנהל

__________________ 

 תאריך 
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 : נספח ד'2פרק 

 תאריך: _____________          לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 ג.א.נ.,

 הצהרת סודיות

 , מנכ"ל המציע, מצהיר ומתחייב בזאת, כלדקמן: אני הח"מ, מס' ת.ז. ___________________

 
ת כל המידע ו/או הנתונים ו/או הפרטים האישיים, א מתחייב/ת בזאת לשמור בסודיות מוחלטת המציעה .1

ו/או מסמכים ו/או ניירות העבודה של מחלקת הנדסה ו/או מינהלת הפרויקט ו/או של ניהול הפרויקט, אשר 
 ________._-אינם נחלת הכלל ואשר הגיעו לידי החברה כתוצאה מהעבודה בפרויקט צריפין, ניהול מתחם 

 
המציעה לא תמסור ו/או לא תעביר ו/או לא תודיע ו/או לא תפרסם ו/או לא תגרום לפרסום של כל מידע  .2

שיגיע לידיה במסגרת העבודה ללא אישור מראש ובכתב של המועצה, זולת לאנשים המורשים והמוסמכים 
 לקבל את המידע במסגרת תפקידם במועצה ו/או במינהל הפרויקט.

 
החברה המנהלת מנהלת את הפרויקט באמצעות מערכות ממוחשבות ו/או באמצעות תוכנות בהיותה של  .3

לעבודה בתחום התכנון ההנדסי ו/או בתחום הניהול ו/או בקרת איכות לצורך ניהול הפרויקט, המציעה 
מתחייבת ומצהירה, כי היא נוקטת ויש בידה את כל האמצעים הנדרשים והנאותים לאבטחת המידע והגישה 

ו באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתאימים שימנעו כניסה של לא מורשים לקבלת המידע. המציעה אלי
מתחייבת לא למסור לגורמים לא מורשים את הסיסמא ו/או כל אמצעי גישה, אלא אם תקבל על כך אישור 

 מפורש מוקדם מהגורמים המוסמכים במועצה.
 

בפרויקט והן עם סיום העבודה מסיבה כלשהי אף התחייבות זו תחייב את המציעה הן בתקופת העבודה  .4
 בטרם הסתיים הפרויקט.
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המציעה מתחייבת להכליל בכל חוזי ההתקשרות שלה עם עובדיה ו/או בעלי מקצוע שיועסקו במסגרת  .5
פרויקט זה על התחייבות על שמירת סודיות, אי מסירת מידע או אמצעי גישה למערכות המידע הקשורות 

 לפרויקט. 
 

לרשות המקומית והיא אף המציעה מצהירה, כי ידוע לה שאי מילוי התחייבויותיה כאמור עלולה לגרום נזק  .6
  עלולה להגיע לביצוע עבירה פלילית. 

 

 ולראייה באתי על החתום:
 
 

_____________________ ______________________      ______________________ 
 תאריך      תפקיד    שם ושם משפחה        

 
 
 אישור                                                                                           

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי _________________________ מר/גב' 

 באופן אישי, אישר/ה את תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 חותמת   עו"ד                          

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

100 

 : נספח ה'2פרק 

 לכבוד
 יחידת החשבות/מח' תשלומים

 באר יעקב מועצה מקומית
 

 ג.א.נ.,
 

 ____שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________ 
  
 __ __כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית __ 
  
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ . 
  
 מס' עוסק מורשה/ח.פ. _____________________. 
  
 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________. 
  
 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________-מס' ח 
  
 ___________.מס' סניף ________ 
  
הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על  

 ללא שהוי. מועצה מקומית באר יעקבידינו לגזברות 
 
 

__________________  ______________  _____ 
 תאריך   חתימה וחותמת    השם המלא

 
 
 אישור עו"ד / רו"ח .2
 

החתימה  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשי אני עו"ד/רו"ח 
 מטעם הספק_________________, וחתימתו מחייבת את הספק.

      ___________________  _____ 
 תאריך  חתימה וחותמת      
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 אישור הבנק .3
 

 של הלקוח הנ"ל. הבנקכפרטי חשבון הננו מאשרים את הפרטים לעיל  
 

  תאריך _________ 
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 :3פרק 

 מפרט נתוני מתחמים ושירותי הניהול 

 רקע ונתונים טכניים .א

, ממזרח לעיר ראשון לציון, 44דונם מערבית לכביש  5,000 -מתחם מחנה צריפין הינו חטיבת קרקע בשטח של כ
 .4313דרומית לדרך הרצוג וצפונית לכביש 

 
וועדת המשנה לנושאים תכנונים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה )הולנת"ע( אימצה  24/06/2014ביום 

מתחמים, והמיועדת לשמש כתכנית מנחה לתכנון הפרטני לכלל  8מתחם צריפין, הכוללת פינוי תכנית שלד ל
 .הכלולים בתחומה המתחמים

 
 2014-להוראות החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"דבהתאם בהמשך לכך, ו

 1מתחם  –החליטה להכריז על צריפין  ,וועדת שרים לענייני תכנוןממשלת ישראל, באמצעות "(, "החוק)להלן: 
, בהתאם(. (29)דר/ 319, החלטת ממשלה 13/07/2015לדיור )החלטה מיום  כעל מתחמים מועדפים ,2מתחם -וצריפין 

)הכרזה על מתחם , פורסם ברשומות "צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור)הוראת שעה(18/10/15ביום 
 . 2מתחם  –צו זהה לצריפין  פורסם כן. 2015 -(, התשע"ו1מתחם -צריפין-מועדף לדיור

 
( סופחו לאחרונה  לשטח השיפוט של 8ב ומתחם 7, מתחם 3מתחם  כמו גם) 2ומתחם  1שני המתחמים, מתחם 

 ידי שר הפנים. -אושר על, אשר כחלק מהסכם גבולות שנחתם עם העיר ראשון לציון המועצה המקומית באר יעקב
 

ושטחים פתוחים או פנויים.  2020דונם כולל מחנות צבא הצפויים להתפנות עד לשנת  432 -בשטח של כ 1מתחם 
ופורסמה למתן  24/02/2015ידי רמ"י, נקלטה ביום -ניזומה על, אשר 1018תמל/ מפורטת ה חלה תכניתבמתחם ז

ד, מבני ציבור, שצ"פ, חזית מסחרית, והיא כוללת הוראות בדבר שימור יח" 3,700 -לבניית כ 28/12/2016תוקף ביום 
 עצים, בינוי לגובה המשולב עם בניה מרקמית, חניה תת קרקעית, שטחים פתוחים, שדרה מרכזית ועוד. 

 

 אלה:הכולל את הגושים והחלקות  1מתחם 
מס' 
 גוש

חלק/כל 
 הגוש

 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן

 110, 109, 14, 13, 11, 8  חלק 4221
, 58, 22, 21, 19-16, 12-3 חלק 4233

60 ,61 ,63,  
13 ,14 ,25-23 ,40-30 ,42 , 
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65 ,70-67 ,74 ,75 53 ,62 ,66                     
 31-29, 27, 18, 13, 8-5, 1 32, 28, 17-14 חלק 4234
 11, 10, 4 12 חלק 4239
 9  חלק 2422

 

שטח השיפוט של שסופחו ל הינו המתחם המרכזי מבין שלושת מתחמי המגורים דונם 390 -כ בשטח של 2מתחם 
, שכן מבחינה אורבנית מתוכנן לעבור בו (. מתחם זה בעל חשיבות והשפעה1-3המועצה והמיועדים לפינוי )מתחמים 

, אשר קושר ומחבר בין תחום המועצה הקיים לבין שטחי צריפין והעיר )רח' נעמי שמר( הרחוב הראשי של באר יעקב
 קו מערכת תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן(.  בעתיד בו מתוכנן לעבור ואשר העתידית,

ופורסמה למתן תוקף  20/01/2015י, נקלטה ביום ידי רמ"-, אשר ניזומה על1019תכנית מפורטת תמל/ חלה 2במתחם 
בדבר התוכנית כוללת הוראות  מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר. 180,000 -יח"ד וכ 3,200 -ית כלבני 02/04/2017ביום 

קומות וכן בניינים גבוהים בפינות הרחובות. באזור החיבור בין שטחי היישוב הותיקים  6 -בנייה בבנייני מגורים בני כ
וכן מבני ציבור לתרבות  המועצהלשטחים החדשים מתוכננת כיכר עירונית הכוללת את המרכז האזרחי לרבות בניין 

העתיד להיות רחוב עירוני  4313אורך דרך כביש לכן, מתוכנן אזור תעסוקה  לשירות כלל תושבי העיר. כמו ופנאי
 ראשי.

 

 כולל את הגושים והחלקות אלה: 2מתחם 
 מספרי חלקות בחלקן מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש מס' גוש
 99  חלק 3831
 8, 5, 4, 2 ,1  חלק 3833
 66, 62, 53, 48-44, 40-38, 14-13 43-41 חלק 4233
 31, 29, 27  חלק 4234
 10, 9, 5, 4, 1  חלק 4239
 12, 11, 9, 7, 5, 4, 2 10 חלק 4244

 
לעיין באופן מקוון במלוא מסמכי התוכנית, לרבות תשריטי התכנית ומלוא נספחיה וההחלטות שהתקבלו בגינה  יש

 תכנון זמין. -מנהל התכנון  -של משרד האוצר האינטרנט באתר
 

 צוות ניהול נדרש .ב

 מנהל פרויקט
 מפקח תשתיות 

 מהנדס אזרחי
 בקר חשבונות
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 על החברה המנהלת הזוכה להעסיק או לשכור שירותיו של כל בעל מקצוע נוסף הדרוש לביצוע העבודות. מובהר, כי 

 
על המציע להעמיד את כל בעלי המקצוע הנ"ל לרשות הפרוייקט בהיקף, באינטנסיביות ובתדירות כפי שיידרש. למען 
הסר ספק יובהר, כי איזכור בעל מקצוע ביחיד אינו גורע מחובתו של המציע להעמיד מספר אנשי מקצוע מאותו 

 חות הזמנים שהוגדרו. תחום ככל שהדבר יידרש לניהול הפרוייקט בצורה מיטבית ובמסגרת לו
 

היקף של משרה מלאה המציע מתחייב להעמיד מתוך רשימה זו את מנהל הפרויקט האחראי ומפקח התשתיות ב
 לפרויקט זה.

 

 תכולת העבודה .ג

 פירוט השירותים ההנדסיים .1
 

הלן, אם כן נאמר אחרת ע"י מהנדסת המועצה השירותים ההנדסיים יכללו את כל השירותים המפורטים ל
 ידה לצורך כך:-מי מטעמה שיוסמך עלו/או 

 

 : ניהול פרויקט, מעקב, תאום ובקרה על התכנון .2
 

לשם קביעת האפיון של  ידה לצורך הפרויקט,-ו/או עם מי שיוסמך על מהנדסת המועצהבירורים עם  .א
 העבודה ההנדסית.

 
 סיורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו. .ב

 .ובדיקת תכניות ואומדנים קיימים, לרבות מפרטים וכתבי כמויותלימוד המצב הקיים ובחינת  .ג

הכנת מפרטים לתכנון וטיפול בקבלת הצעות מחיר מהמתכננים השונים הנדרשים לצורך תכנון מושלם  .ד
מי ועצה ו/או למ בקשה לאישורהצעות המחיר והעברת . ריכוז בהתאם לנוהל במועצהשל הפרויקט 

 ידה לצורך כך. -מטעמה שיוסמך על

, לרבות בהוצאת מול הוועדה המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה "מצפה אפק" ייעוץ וטיפול סטטוטורי .ה
 בהליכי תכנון ורישוי, וכן בביצוע הפקעות ובכל הליך נוסף שיידרש. או /ו לביצוע העבודות היתרי בניה
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בבירור הפרוגראמה עם  –בהשתתפותו או בלעדיו -ך כךת ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורייצוג המהנדס .ו
 המתכננים.

 .קביעת אומדן ראשוני לעבודה ההנדסית .ז

 .תיאום, ניהול  ובקרת התכנון .ח

עריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת תכניות, מעקב אחר התקדמות התכנון של  .ט
 .המתכננים בהתאם לחוזי התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים

זימון המתכננים לישיבות תיאום לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו  .י
במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון 

סמך ת ו/או מי מטעמה שיובמועדים הקבועים בלו"ז התכנון כפי שנקבע בישיבת ההתנעה עם המהנדס
 .לשם כך

יבות ללא הגבלה במספרן ובמיקומן, לרבות ישיבות תיאום ועדכון עם מינהלת זימון והשתתפות ביש .יא
 הפרויקט.

בקרה ובדיקת גרסאות מתכננים ואישור תאימות גרסאות, לרבות אספקת תוכנה לתיאום תכנון כדוגמת  .יב
@view כל תוכנה אחרת שתאושר בידי מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך. או 

ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים וגופים  ון מול הגורמים המקצועיים במועצהאישור ותיאום התכנ .יג
והשתתפות בבירור ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות חיצוניים אחרים 

 תכנון העבודה ההנדסית וביצועה.והאחרות הקשורות ב

 .כתיבה והפצת פרוטוקול למשתתפים תוך יומיים ממועד הישיבה ומעקב אחר משימות .יד

בטיפול אצל הרשויות השונות לקבלת היתר בניה  ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך, תסיוע למהנדס .טו
בניה לעבודה ההנדסית  נדרשת לרישיון כל זאת אם המועצה –ומעקב אחרי הטיפול בקבלת היתר הבניה  

 נשוא חוזה זה.
 

 מעקב אחר התכנון המפורט מבחינת האומדן התקציבי. .טז
  

 .עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית בגמר שלב תכנונה הסופי .יז
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על סטטוס תכנון הפרויקט בהתאם לפורמט ולמועדים שתדרוש  מינהלת הפרויקטהעברת דיווח שוטף ל .יח
 לקידום התכנון במקרה של פיגורים.ומתן המלצות  המינהלת

בדיקה ע"י בקר כמויות / כמאי את כל הכמויות והאומדנים המוגשים ע"י הקבלנים, היועצים  .יט
והמתכננים, כולל בדיקה שלא חסרים סעיפים, שאין כפל סעיפים, שמחירי היחידה נכונים, ושהכמויות 

 יות ובין התכנון והאומדן לפרויקט. נכונות ותואמות את התכנון והאומדן, ושאין סתירה בין הכמו

מיוחדים( תיאום ויעוץ בין המהנדס והמתכננים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים )הסטנדרטיים וה .כ
 מהתנאים המיוחדים של העבודה ההנדסית. וכתבי הכמויות המתחייבים

 נון.מפרטים )עבור מכרז לביצוע( ואומדנים )בתוכנת דקל או בינארית( לכל תחום בתכבניית  .כא

בדיקת התכניות של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן לפרוגראמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל  .כב
 תכניות הביצוע . ריכוז  של כל המתכננים.

בדיקת מסמכי המכרזים של העבודה ההנדסית שיוכנו על ידי המתכננים, לרבות האומדן התקציבי  .כג
 הנדסת ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך.הכמויות, והגשת חוות דעת למ המבוסס על כתבי

 התכנון לתקציב הפרויקט ובדיקת אומדנים מול התקציב.התאמת  .כד

 .עריכת אומדן תקציבי על סמך מסמכי המכרזים .כה

 –על כל סטייה משמעותית מהאומדן התקציבי  ידי לצורך כך-ת ו/או למי שיוסמך עלדווח מידי למהנדס .כו
תוך מתן הסברים מפורטים למקור הסטייה  –למעט זו הנובעת מההתייקרויות שחלו בתקופת התכנון 

למען הסר ספק יודגש, כי לא תאושר שום חריגה ללא אישור מראש של מורשי החתימה מטעם  וסיבתה.
 , והחברה תשא באחריות לכל חריגה שלא אושרה כאמור. רמ"י  בקרתהמועצה ו

יום ממועד קבלת  14תוך ננים, יועצים ונותני שירות בהתאם לתנאי החוזים עימם חשבונות מתכבדיקת  .כז
הלים בהתאם לנ למהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך,חשבון והעברת החשבון ה

 רמ"י. בקרת המועצה בשיתוף עם מינהלת הפרויקט ושייקבעו ע"י 

 לרמ"י ולמועצה.בדיקת בקשות להגדלת שכ"ט מתכננים וקבלנים והעברת המלצה בכתב  .כח

הכנת תכנית לניהול סיכונים לפרויקט תוך הצגת הסיכונים ושלבי התכנון והביצוע, לרבות השפעתם על  .כט
 תקציב ולו"ז, ודרכים למניעה וצמצום הסיכונים בפרויקט. 
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 הכנת תכנית לביצוע בקרת איכות. .ל

על  תחול הנדרשים לתכנון וביצוע הפרויקט מכל מין וסוג שהוא עלות הצילומים והעתקותמובהר, כי  .לא
חשבון הזוכה במסגרת התמורה הקבועה בחוזה עבור שירותי הניהול. עלויות פרסום יחולו על הזוכה, 

 ועל חשבונה(. המועצהלמעט פרסום מודעות בדבר מכרזים בעיתונות )אלה ייעשו על ידי 

 :ובחירת קבלן ביצועשלב המכרז  .3
 
 לוחות זמנים מנחים למכרזי הביצוע והטמעתם במסמכי המכרזים.הגדרת  .א

כתב הצעה, מפרטים, כתב כמויות, תנאים חוזיים, תנאים אומדן, תיק מכרז הכולל תכניות, הכנת  .ב
 ם.יכללי

הנוגע חלקים המקצועיים ועבודה מול היועץ המשפטי בכל הכנת המסמכים ל עריכת מכרזים וחוזים, .ג
 של מסמכי המכרז. למעטפת המשפטית

הכנת חוות דעת וייעוץ בכל , השתתפות בישיבות במועצה ומחוצה לה, ליווי הכנת המכרז והליכי המכרז .ד
   .והיועץ המשפטי בלנים, והכל בהתאם להנחיות המינהלתהנוגע להליכי המכרז וההתקשרות עם ק

והנהלים המקובלים  בהתאם לדרישות ונהלי המועצה והמשתתפים כל הליך המכרז מול המועצהליווי  .ה
 ברמ"י. 

 , לרבות הוצאת פרוטוקולים, מתן תשובות לשאלות הבהרה.סיור קבלנים וליווי השתתפות .ו

 .בדיקת ההצעות והכנת המלצה .ז

 .השתתפות בוועדת מכרזים לבחירת הזוכה .ח

ובנוסף להציג תכנית איכות להפעיל מערכת בקרת איכות עצמית לכל הדרישות ממנו, הזוכה נדרש  .ט
לבדיקת איכות הביצוע לכל שלבי הביצוע וטיב החומרים והעבודה, הכוללת פרוגראמת בדיקות ואיפיון 

הפרויקט, ולקבל  מפורט של שימושם בשלבי הביצוע ומערך הבדיקות לבקרה העצמית שיופעל ע"י מנהל
 על תכנית זו.  את אישור מינהלת הפרויקט
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 :ביצוע כללישלב ה -פיקוח צמוד .4
 
העמדת כל בעלי התפקידים, וכן בעלי מקצוע נוספים ככל שיידרש, הן באתר הפרויקט והן במשרדי  .א

ת והן במקומות נוספים )כגון בפגישות במשרדי ממשלה( על פי הוראות המהנדס המינהלת ו/או המועצה
בתדירות ובמשך עליהם תורה המהנדסת ו/או מי מטעמה שיוסמך  ,ו/או מי מטעמה שיוסמך לעניין זה

 , כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בצורה מיטבית. לצורך זה

לצורך ביצוע מושלם ומיטבי של  ידי מינהלת הפרויקט,-על כפי שיידרש ,החברה תעמיד מס' מפקחים .ב
 .ט לשביעות רצונה המלאה של המועצההפרויק

לאחר תיאום משך הביצוע מול הקבלן וקבלת  ת מהנדסת המועצהגשת צו התחלת עבודה לחתימה .ג
 חתימתו.

בהתאם לשלבי  ו/או מי שיוסמך מטעמה לצורך כך, ת המועצההגשת תרשים גאנט מפורט למהנדס .ד
 . התרשים יהיה חתום ע"י הקבלן והמפקח. ת המועצהמהנדסשל הקבלן בפורמט שיאושר על ידי  הביצוע

מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודה ההנדסית בהתאם ללוח הזמנים החתום ע"י הקבלן ודווח  .ה
על סטיות מלוח הזמנים, כולל מתן הסבר לסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש  למינהלת הפרויקטמיידי 

לני ותיאום הביצוע כולל קביעת לוחות זמנים והקפדה על מועדי הזמנת ציוד וכניסת קבניהול  לנקוט.
 משנה.

ולל נקודות לקראת תחילת העבודות ימסור מנהל הפרויקט את השטח לקבלן כ -האתר לקבלןמסירת  .ו
פוליגונים(. יש לוודא במסירה באם קיימת בשטח "פסולת של אחרים" גובה המסומנות בשטח )

לבצע  המצריכה פנוי לאתר פסולת מאושר על פי חוק . יש להנחות הקבלן  לנפות הפסולת מחול ואדמה 
מדידה להערכת הכמות . יש לוודא כי במסגרת ההזמנה קיים תקצוב לפינוי פסולת זו ובאם לא, לבקש 

וקבלת הרשאה  כולל ציון העלות הנדרשת אישור מראש בכתב מנציג המינהלת ונציג הבקרה של רמ"י,
 ל ידי מורשי החתימה מטעם המועצה. מתאימה החתומה ע

שעות ביום( על ביצוע מדויק של העבודה ההנדסית באתר  9)לפחות פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד  .ז
אות הזמנות הקבלן הכל בהתאם להור -לפני הבאתם לאתר  -ובמקומות העבודה והייצור של המוצרים 

 והוראות מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך. 

 מעקב אחר ביצוע פרוגראמת בדיקות המעבדה המאושרת. .ח

 ור הסימון של העבודה ההנדסית באתר ושל קביעת הגבהים.ביקורת ואיש .ט
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פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים של הזמנות הקבלן ולהוראות המהנדס.  .י
 פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי המלאכה.

 לן והמפקח.פיקוח על התקדמות הביצוע באתר ובבתי המלאכה בהתאם ללוח הזמנים החתום ע"י הקב .יא
 

ן בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב שיוגשו מזמן לזמ .יב
 בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות. ע"י הקבלן והבאתם לאישור מינהלת הפרויקט

 
המחוז קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם הקבלנים, או השתתפות בישיבות הנ"ל לפי זימון  .יג

לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן 
 מבחינת לוח הזמנים של חוזי הבניה. סיכום בכתב של הישיבות ודווח למחוז עם העתק למשרד.

 
 השתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, המהנדס ולבין הקבלנים. .יד

 
על הצורך לספק תכניות או הוראות  המועצה ו/או למי מטעמה מתן הודעות מוקדמות למהנדסת .טו

 לקבלנים. 
 

 מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם לתכניות ולהוראות המהנדס. .טז
 

שמירה על המסגרת התקציבית של חוזי הבניה במשך כל תקופת הביצוע של העבודה ההנדסית. מעקב ו .יז
, כולל ניתוח מקור הסטייה וסיבתה והמלצה ודווח למינהלת הפרויקטקציב במקרה של סטיות עדכון הת

 לגבי הצעדים שיש לנקוט.
 

על ביצוע העבודה ההנדסית הן מבחינת העבודה, הן  המועצהבהתאם לדרישות  דו"ח מפורט חודשי .יח
למהנדסת העתקים:  2-ח יוגש ב"מבחינת התקדמותה והן מבחינת המחירים והמסגרת התקציבית. הדו

 ה ולראש מינהלת הפרויקט מטעם המועצה.  המועצ

בתום הפרויקט את יומני העבודה וישמור  למועצהכי המפקח יעביר  ,ניהול יומני עבודה יומיים. יובהר .יט
 עותק אצלו. 

המפקח יעביר לקבלן תכניות "לביצוע" בלבד , במידה ויש עדכון של מהדורה, על  –תכניות לביצוע  .כ
ת הקודמות, כמו כן על המפקח להשאיר אצלו העתק מהתוכנית המפקח לקבל מהקבלן את המהדורו

פי התוכנית המעודכנת ביותר. במידה ונדרשת סטייה או שינוי -ל מנת לוודא שהקבלן תמיד עובד עלע
 מהתוכנית "לביצוע ", יש לוודא כי לקבלן יש אישור בכתב מהרשות המזמינה.

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

110 

מות טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאבדיקת התכניות של העבודה ההנדסית ועם גילוי  .כא
לשם הבהרה, הסברה או  הבאתם לידיעת מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך -וכיו"ב 
 הכל לפי המקרה. -קביעה 

בכפיפות להוראות חוזי הבניה, בתיאום עם  –מדידת הכמויות של פריטי העבודה ההנדסית ואישורן  .כב
 המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי התכניות. הקבלנים ורישום

 
 ניהול עדכני של פנקסי מדידה. .כג

 בדיקת ואישור חשבונות ביצוע כולל בדיקת אסמכתאות, חישובי כמויות וסקיצות.  .כד

 השינויים והחריגים בפרויקט, ולרבות המפורט להלן: ניהול .כה

 ההתקשרות בפרויקט יובאו לאישורשינויים ו/או תוספות בפרויקט שמשמעותם הגדלת היקף  (1)
ישור מורשי החתימה ובכפוף לא ,נציגי חברת הבקרה של רמ"י ומינהלת הפרויקט בכתב ומראש של

 של המועצה )ראש מועצה, גזבר מועצה, חשב מלווה(. 

ליתן הסבר על נחיצות השינוי או התוספת, אומדן לעלות ביצועו וימליץ  החברה המנהלת תידרש (2)
הצורך בשינוי או  בדבר הפרויקט, לנציגי הבקרה של רמ"י ולמורשי החתימה של המועצהלמינהלת 
 בתוספת.

נויים ו/או תוספות ערוך מול הקבלן באשר לשי, כי בכל דין ודברים שתתמתחייב החברה המנהלת (3)
וספות בהיר לקבלן/נים ולמתכנן/נים בפרויקט כי הגורם הבלעדי היחיד לאישור התבפרויקט, הוא ת

, וכי אין בכל ו השינויים הינו גורמי הבקרה של רמ"י ובכפוף לאישור מורשי החתימה במועצהו/א
 המועצה ו/או את רמ"י. המלצה ו/או טענה שהיא בעניין זה כדי לחייב את 

 מו"מ מול המתכננים והקבלנים ככל שיידרש באשר לביצוע השינויים.  החברה תנהל (4)

י ביצוע ללא שר את הגדלת סכום החוזה עקב שינוילאהחברה המנהלת  מובהר כי אין בסמכות (5)
 והחברה המנהלת ,אישור מפורש מנציגי חברת הבקרה של רמ"י ומאת מורשי החתימה של המועצה

לעדכן את הקבלן/נים והמתכנן/נים בפרויקט בעניין זה, וכן להבטיח כי כל עובדיו  תמתחייב
 והפועלים מטעמו ינהגו כך.
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בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות.  המפקח ניתוח מחיר למינהלת הפרויקט ות יגישבגין עבודות נוספ .כו
מול ניתוח המחיר יוגש בהתאם לתנאי החוזה מול הקבלן בנושא עבודות חריגות. כל חריג יש לאשר מול 

 טרם ביצוע העבודה.  מינהלת הפרויקט

 .כולל מסמכים נלווים ,על החברה הזוכה לשמור העתק חשבונות מאושרים .כז

יקפיד שכל העבודות יבוצעו עפ"י הנהלים ועפ"י היתרי העבודה שבידי הקבלן לרבות האישורים המפקח  .כח
 ללא יוצא מהכלל . מוסמכתידי כל רשות -שידרשו על

על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית וכיו"ב  דווח שוטף חודשי למינהלת הפרויקט .כט
 ת במהלך הביצוע והצעת דרכים לפתרונן.של הזמנות הקבלן, תוך ציון הבעיות המתעוררו

דווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו או הצפויים בביצוע העבודה ההנדסית, כולל  .ל
 הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

ומסירתן למהנדסת  (AS MADE)פיקוח על עריכת התכניות של העבודה ההנדסית כפי שבוצעה  .לא
 .ו למי מטעמה שיוסמך לצורך כךהמועצה ו/א

ייצוג המזמין בפני רשויות מוסמכות או בפני גורמים אחרים בנושאים הכרוכים בתכנון וביצוע  .לב
 הפרויקט, בסיוע ובטיפול בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות הנ"ל.

ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך, ובהתאם  מים מול הקבלן בתיאום מול המועצהבניית מערך תשלו .לג
 לנהליה.

 .יכות לפרויקט ואישורה ע"י המועצהתכנון מערכת הבטחת א .לד

הפעלת מערכת הבטחת האיכות על הפרויקט. יובהר לעניין זה כי יכול המפקח להתנות קבלת חשבונות  .לה
 מהקבלן בקבלת הבדיקות הרלוונטיות לאותו החלק של העבודה.

מינהלת  ,ו/או מי מטעמה שיוסמך לצורך כך מהנדסת המועצה סית בשיתוף עםהעבודה ההנד קבלת .לו
אם להזמנות הקבלן ל בהתווהמתכננים לאחר סיום כל עבודות הקבלנים, או חלקי עבודות, הכ הפרויקט

 .ולנוהלי המועצה

רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים, לאור בדיקת הקבלה כאמור, ופיקוח על  .לז
 ביצועם.
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ו/או  התיקונים וכיו"ב בשיתוף עם מהנדסת המועצהקבלה סופית של העבודה ההנדסית לאחר ביצוע  .לח
 והמתכננים., מינהלת הפרויקט מי מטעמה

 מתן חוות דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה, בהתאם לחוזי הקבלן. .לט

וכל הדיווחים שיידרשו  AS-MADEהכנת תיק מסודר בסיום כל שלב בפרויקט, לרבות תכניות  .מ
כנדרש לאישורם בדבר ההשלמה ולקבלת  ,ולמשרד האוצר לרמ"י, במועצהההנדסה  למחלקת

 התקציבים. 

בדיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה בחוזי הבניה, רישום התיקונים הדרושים בתום  .מא
 ת המועצה ו/או מי שיוסמך מטעמהמהנדסבתאום עם  -תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי 

 על גמר חוזי הבניה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק. -

 בכל הקשור לעבודה ההנדסית. מתן עדות בפני בתי משפט או בורר או מגשר .מב

 ות התושבים בהתאם להנחיית המועצה. מתן מענה לתלונ .מג

בכל הקשור לניהול אתר  מענהומתן  הרלבנטיות, מחלקות המועצהכלל עבודה בשיתוף פעולה עם  .מד
יחידת הפיקוח ועבודת האכיפה )פסולת, וסיוע ל תחמים במשך חיי הפרויקט, לרבות מענההעבודות והמ

 גבייה ועוד. למחלקת , עירוניהמוקד לגרימת מפגעים, וכו'(, 

 הסכמים שלחתימה  ניהול , לרבותהפרטיים בפרויקט היזמים ייצוג המועצה וקשר שוטף בעבודה מול .מה
 מאת המועצהפעולות הנדרשות כלל בהסכם הגג,  בהתאם להתחייבות המועצה בין המועצה ליזמים

 ..לוועדה המקומית מטעם המועצה מתן המלצהו בקשר לבדיקת הבקשות להיתרי הבנייה

 התאם לצורך ועל פי החלטת המועצה בכל הנוגע לניהול הפרויקט. מטלות נוספות ב .מו

 פיקוח עבודות חשמל: .מז

 על עבודות קבלן החשמל השתלבותו עם הקבלנים האחרים בפרויקט. פיקוח צמוד .1
 בחינת טיב איכות ביצוע. .2
 קריאת תוכניות, שרטוטים, מפרטי ביצוע ומפרטים טכניים. .3
 במידת הצורך. "הרמת דגלים אדומים" .4
 עבודה מול קבלנים, יועצים ונציגי המזמין . .5
 טיפול בחשבונות. .6
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 בקרת איכות .5
 
 של החברה התקינה עבודתה להבטיח מנת על הדרושות הפעולות מכלול הנה עצמית איכות בקרת .א

 .החוזה והוראות המשימות למגדיר ,לנהלים בהתאם המנהלת

עצמית  איכות בקרת תכנית לאישור מינהלת הפרויקט  תציג המנהלת החברה מטלה, ביצוע כל בתחילת .ב
 ניהול למטלות בנוסף באה עצמית איכות בקרת כי מובהר, ספק הסר למען .המטלה שלבי כל עבור

 .המשימות במגדיר כמפורט ,האיכות הבטחת

 
 ביקורת חשבונות .6

 
בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות  .א

 הביצוע ובכפיפה לתנאי הזמנת עבודה, וסיכום הכמויות עם הקבלנים.

לפריטי עבודות שאינם כלולים בחוזי הבניה או לתשלומים ברור תביעות הקבלנים למחירים חדשים  .ב
 נוספים שלא הותנה עליהם בחוזי הבניה.

של הקבלנים והגשתו לאישור נציגי הבקרה של רמ"י, מינהלת הפרויקט ניתוח תמחירי לתביעותיהם  .ג
 .ומורשי החתימה במועצה

ת במישרין עם הקבלנים השתתפות בברור תביעותיהם של הקבלנים או ברור התביעויעוץ למועצה,  .ד
 חר הברור, הכל כפי שתורה המועצה.ועריכת המלצות בקשר אליהן לא

 כלפי הקבלנים במקרה הצורך והדיון בהן. המועצהעריכת תביעות של  .ה

הסכמי שינויים לפי נהלי רמ"י ואישור מורשי  ועריכת ום התביעות בהתאם להנחיות המועצהסיכ .ו
 החתימה של המועצה. 

של החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של הקבלן )כמפורט בתנאי הנספח( ובכלל זאת בדיקה ואישור  .ז
בדיקה ואישור של העלאות או הפחתות בשכר החוזה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה, 

ידי -הוראות חוזי הקבלן, להרשאה התקציבית של הפרויקט ואישור סטיה ממנו עלהכל בהתאם ל
 רמ"י ומורשי החתימה של המועצה.  הנציגים המורשים של
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 לשם שימוש בביצוע העבודה ההנדסית )במידה והיה(. חומרים שסופקו לקבלן ע"י המועצה עריכת מאזן .ח

 פירוט ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודות השונים, לרבות שינויים ותוספות. .ט

 בהתאם לנוהלי המועצה.חשבון סופי עריכת תיקי  .י

שתורה מהנדסת המועצה ל כפי וכההשתתפות בברורים עם הקבלנים, או קיום ברורים עם הקבלנים,  .יא
 , בקשר לתביעות הצדדים.ו/או מי מטעמה שימונה לשם כך

 בכל הקשור לאמור לעיל. פני בתי משפט או בורר או מגשר או מתן חוות דעתמתן עדות ב .יב

ולנוהל המשרדים, מעקב  להנחיות המועצה הרלוונטיים בהתאםדיווח החשבונות למשרדי הממשלה  .יג
ומתן מענה לשאלות הנדסיות  רלוונטי עד להעברת התשלום למועצהאחר קבלת הדיווח ע"י המשרד ה

 )אם יידרש(.  בקשר לחשבונות ואחרות

 כללי .7
 
 החברה תשתתף בכל הדיונים הקשורים לביצוע הפרויקט ולחוזה. .א

 
העבודות לביצוע הפרויקט, מהנדסים, אנשי מקצוע החברה תעסיק מפקחים לפיקוח על ביצוע  .ב

נוספים וכן עובדים נוספים )לרבות אדמיניסטרציה(, בין שצויינו במיפרט זה ובין שלא צויינו, 
ה בכל התחייבויותיה של המועצה כלפי במספר שיהיה דרוש לביצוע יעיל ומהיר של העבודות ולעמיד

ומהמפקח  מהחברה המנהלת רשאית לדרוש צה תהאהמוע .קבלני הביצוערמ"י ו/או היזמים ו/או 
ידת המפקח להעסיק מפקחים נוספים ככל שהעסקת מפקחים נוספים תהיה דרושה לעממטעמה 

 בכל התחייבויותיו כלפי המועצה. 
 

בהתאם לסידורים ולשטח  בשטח המתחם ייםמשרד םהחברה תחזיק משרד מאויש הכולל שירותי .ג
. המשרד יפעל לפחות בימים עבודות הפיתוח בפרויקטורך ביצוע לכל א וזאת שיוקצה לצורך האמור,

. על המשרד לכלול בין היתר ומעבר לחדרי עבודה ונוחות למהנדסים, 17: 00 – 00:08ה' בשעות -א'
 גם חדר ישיבות. 

 
 תוךותתאים אותם לתנאים המשתנים, ולרבות בהמשך הפרויקט,  העבודות את החברה תבצע .ד

 . פעילים למבני מגורים ומבני ציבור בסמוך יתבצעו העבודות כי בכך התחשבות
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פלישות והחריגות לאורך הפרויקט בהתאם להנחיות , תטפל החברה בנושא במידה ותידרש .ה
 המועצה.

 
 

 
 

 השלמת הפרויקט .8
 

מהנדסת החברה תחשב כמי שסיימה את שרותי הניהול או כל שלב בהם עם קבלת אישור בכתב מאת 
, ום עבודות הפיתוח ומסירתןסי בדבר מטעמה שתסמיך לצורך כך ומנציגי רמ"י המוסמכיםהמועצה ו/או מי 

ומבלי לגרוע מאחריותה של החברה וחובתה להמשיך וליתן שירותי ניהול ביחס למטלות שטרם בוצעו או 
הסתיימו לרבות, אך לא רק ביחס לניהול עבודות בדק ותיקוני אחריות, לניהול הליכים משפטיים שטרם 

 ( וכיוצ"ב.ו )אם תתבקש לעשות כן ע"י המועצההחלו או טרם הסתיימ
 

 תנאי כשירות .ד
 

 מנהל הפרויקט .1

האדריכלים מנהל הפרויקט בעל תואר אקדמי בתחום ההנדסה האזרחית ורשום בפנקס המהנדסים ו .1.1
 בתחום האדריכלות. בעל תואר ו/או

בניהול פרויקטים הנדסיים  שקדמו להגשת ההצעה במכרזשנים  10 לפחות בעל ניסיון מוכח של .1.2
מורכבים מתחום התשתיות כולל בדיקה וניתוח נתונים תקציביים, הכנת אומדנים, הפעלת קבלנים, 
הכנה וניתוח תוצאות מכרזים, תיאום תכנון מול חברות תשתיות ו/או ממשלתיות, משרדי ממשלה 

 וחברות כלכליות.
 

 מפקח תשתיות  .2

 האדריכלים או הנדסאי הרשום במכון להכשרה טכנולוגית.מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים ו .2.1
ח צמוד של וקבפי למועד הגשת ההצעות במכרז שקדמו לפחות האחרונות שניםה 7 -בבעל ניסיון מוכח  .2.2

פרויקטים הנדסיים מתחום התשתיות כולל בדיקה וניתוח נתונים תקציביים, הכנת אומדנים, הפעלת 
מכרזים, תיאום תכנון מול חברות תשתיות ו/או ממשלתיות, משרדי קבלנים, הכנה וניתוח תוצאות 

 ממשלה, רשויות מקומיות וחברות כלכליות.
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 בקר חשבונות .3
 השנים האחרונות 7-שנים ב 5או כלכלה וניסיון של בעל השכלה מתאימה בתחום החשבונאות ו/ .3.1

 בבדיקה ועריכת חשבונות תכנון וביצוע.
 

ת וטו לעניין בחירת המתכננים, וכי יהא בידה לדרוש מהחברה המנהלת להחליף למועצה תהא זכו מובהר בזאת, כי
 את המתכנן או לסיים את העסקתו. 
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:4פרק   

 כתב הצעה למרכיב הכספי 

  למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות פיתוח ופיקוחלחברה מנהלת  14/17מס' מכרז פומבי 

 2מתחם  -ו 1עבור צריפין מתחם 

בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, הוראות לאחר שקראתי 

, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את משתתפים, נתוני ותנאי מתחמי הדיור ומפרט שירותי הניהולל

על קביעת  כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע

 מחיר הצעתי;

 בבחירת הזוכה במכרז; התנאים המפרטים את שיקולי המועצהולאחר שקראתי בבירור את 

 הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכל כתב הצעה, ובכפוף לאמור להלן:

 ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז, לא תובא לדיון. 1

 דה למדד ביחס לתמורה.  ידוע לי, כי לא תחול הצמ 2

 באחוז שנקבתי בהצעתי בשכר הטרחהידוע לי, כי התמורה לה אהיה זכאי ככל שהצעתי תוכרז כזוכה תתמצה  3
בלבד, כפי  המועצהשיבוצעו בידי  ,בפועל התשתיות הציבוריות העירוניותבמכפלת סכומי חשבונות הביצוע לעבודות 

)כגון: חח"י, רשות  צד ג'. כן ידוע לי, כי בגין עלויות תכנון וביצוע עבודות בידי המועצה ובידי בקרת רמ"ישיאושרו בידי 
בלבד מסכומי החשבונות וההזמנות המאושרים, וזאת בלא  0.5%העתיקות, תקשורת וכיו"ב( תעמוד עמלת הניהול על 

 לגרוע מחובתי ומאחריותי לניהול הפרויקט כולו לרבות עבודות אלה המשולבות בו. 

מתחייבת להיקף כלשהו או למשך הפרויקט, וכי לא אהיה זכאי לכל תוספת  המועצהלי והובהר לי, כי אין ידוע  4
 תמורה ו/או פיצוי כלשהו ככל שבסופו של דבר יהיו שונים מאלה שצויינו. 

 , יגרום לפסילת מסמכי10.5%-או הנמוך מ 13.5%-הגבוה מ שכ"טידוע לי, כי העדר הצעה כספית בכלל, או אחוז  5
להוכחת עמידתי בתנאי הסף או בדרישות הניקוד עלול לגרום  יםהדרוש מסמכיםכן ידוע לי כי אי צירוף ההצעה כולה.  

 לפסילת הצעתי או לגריעת ניקוד בגינה. 

ה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף לדחות מועצידוע לי, כי ה 6
 ההצעות כולן. 

מורשי החתימה כדין של ידוע לי, כי שירותי הניהול יבוצעו רק לאחר קבלת הזמנה חתומה מראש וכדין ע"י  7
וכי עבודה  ראש מועצה, גזבר מועצה וחשב מלווה מטעם משרד הפנים ובצירוף חותמת מועצה, ,המועצה

 ידי המועצה. -עלשתבוצע ללא הזמנה חתומה כדין לא תשולם 
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בסה"כ סכומי חשבונות הביצוע  בהצעתי למכרזכמכפלת האחוז שצויין על ידי  יחושבשכר הטרחה ידוע לי כי  8
תהווה תמורה ממצה ומלאה בגין  ביצוע התשתיות הציבוריות העירוניות במתחמים בידי המועצהלעבודות 

בלבד מסכום  0.5%מלוא התחייבויותיי על פי תנאי המכרז והחוזה, למעט עמלה בשיעור קבוע מראש של 
, וזאת בלא לגרוע מחובתי לקיים את מלוא חובותיי בניהול הפרויקט ביחס לכל צד ג'חשבונות הביצוע לעבודות 

 (. צד ג'עבודות העבודות שתבוצענה במסגרתו של הפרויקט )לרבות 

יחושב כך מהניקוד המשוקלל, וכי הניקוד להצעה הכספית  60%ידוע לי כי הניקוד בגין ההצעה הכספית יהווה  9
נק'(, הצעה שתנקוב  60( תזכה למלוא הניקוד )10.5%מינימלי המותר )ה השכר הטרחשההצעה שתנקוב בשיעור 

; וכל יתר ההצעות תזכינה לניקוד מופחת באופן 0( תזכה בניקוד 13.5%בשיעור העמלה המקסימלי המותר )
 יחסי לשיעור הפער בינן ובין השיעור המינימלי והשיעור המקסימלי. 

 

לשכר טרחה באחוז לאור כל האמור לעיל הנני מציע לבצע את כל העבודות על פי תנאי המכרז והחוזה, בתמורה  10
תשתיות ציבוריות  פיתוח עבודותשל  בפועל חושב מתוך סכומי חשבונות הביצוע, ואשר יידי להלן-שיצוין על

 .בלבד המועצההמבוצעות בידי  עירונית
ידי המועצה בכלל תחולת העבודות לרבות תשתיות -כפי שיוגדר מעת לעת על -תשתיות ציבוריות עירוניות

, מדרכה, שצ"פ, חשמל ותאורה, פיתוח סביבתי, תשתיות חכמות סלילת כביש הניקוז, המים, הביוב, התיעול,
 ועוד. 
 

 %______.______   1המוצע למתחם  שכר טרחה
 

 %______.______       2המוצע למתחם  טרחה שכר       
 

  (10.5%-ולא פחות מ 13.5%-)לא יותר מ        
 עד ספרה אחת לאחר הנקודה. יש למלא           

______________________ 1_____________)_____ _2__________________)_______ 
 מורשי חתימה                       חותמת וחתימת המשתתף       

______________________ ________________ ____________________ 
 מס' ח.פ./ת.ז.    מס' טלפון           שם מלא             

 תאריך  _____________
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 'א: נספח 4פרק 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז - 14/17מכרז פומבי מס' 

 

לאחר ___________________)תפקיד(, אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________, 

שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, ולרבות החוזה, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, 

תנאים מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע העבודה, לוח התשלומים, תנאים מיוחדים 

 ה, ערבויות, וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמור

ולאחר שבדקתי את כל תנאי הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד 

 מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע העבודה;

 ים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה;והתברר לי שכל המסמכ

הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש 

במכרז, ולא אבוא  מהזוכה במכרז, ולרבות רכישת ציוד נלווה, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה

בתביעות כלשהן להפרשים, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, 

 לפי לוח הזמנים, שלבי התקדמות העבודה שבמכרז ובפרוייקט שיימסר לניהולי.

להידרש לביצוע העבודה בכל  כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות העלולות

 היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת. 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

 העבודות בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את 

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

 4הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ובמשך 

ע לי כי היה ואחזור בי מהצעתי במהלך תקופה זו, תהא חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. ידו

 המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעה, וזאת מבלי להוכיח כל נזק.

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 ם.אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכ
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אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי 

 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה זו.

 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה ____

 יש / אין / ______ תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותאישור  ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש / אין / ______ מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ זרים כחוקתצהיר משתתף בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים  ____

 העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות ושל כל מסמך נוסף  ____

 שהומצא על ידי המועצה למשתתפים.

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ הצהרת המשתתף ואישור רו"ח בדבר עמידה בדרישת הניסיון ____

 ______יש / אין /  הצהרה בדבר רקע ופרטי המשתתף ____

 יש / אין / ______ הצהרת המשתתף והצהרות מנהל הפרויקט והמפקח מטעמו ____

   

 יש / אין / ______ הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה ממולא בשני העתקים ____

 ________________________שם המשתתף )באותיות דפוס( : 

 כתובת המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________
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 תאריך : _______________חתימת המשתתף : _______________________

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________

 איש קשר: ____________________________
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 : נספח ב'4פרק 

 רקע ופרטי החברה המנהלתטופס 

 כללי  .1

 זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי,  רקע עסקי וניסיון )מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה(. בטופס .1.1

 פרט לא רלוונטי לחברה המציעה יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 פרטים כלליים .2
 __________________________________________________שם החברה:  .2.1

 כתובת:______________________________________________________ .2.2

 טלפון :___________________________  פקס:______________________ .2.3

 __________________________________________כתובת דואר אלקטרוני:  .2.4

 )פרטית/ציבורית וכד' (  __________________________________סוג חברה :  .2.5

 חברת אם: ___________________________________________________ .2.6

 אחוז החזקה: ______

  חברות בנות )בפירוט אחוז החזקה בכל אחת(:  .2.7
 א.   ________________________; אחוז החזקה: ____

 ________________________; אחוז החזקה: ____ב.    

 ג.    ________________________; אחוז החזקה: ____

 ד.    ________________________; אחוז החזקה: ____

 ה.    ________________________; אחוז החזקה: ____

 פרטי מורשיי החתימה בחברה:  .2.8

 ניסיון מקצועי השכלה שם  תפקיד
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     מספר מנהלי פרויקטים המועסקים במציע:  .3

      מספר מפקחים המועסקים במציע: .4

 היקף הפרויקטים המבוצעים בידי המציע נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה: .5

      -מספר הפרויקטים

     -היקף כספי מצטבר לעבודות פיתוח בפרויקטים 

 

 המשרד המרכזי .6

 _____________________________________________________כתובת  .6.1

 טלפון ____________________                               פקס':____________________ .6.2

 שעות פעילות: _________________________________________________ .6.3

 

 המשרד הקרוב לבאר יעקב .7
 

 ___________________________כתובת __________________________ .7.1

 טלפון ____________________                               פקס':____________________ .7.2

 שעות פעילות: _________________________________________________ .7.3
  

 

   

 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 : נספח ג'4פרק 

 תצהיר המשתתף )החברה המציעה(
 

 לכבוד
 המועצה המקומית באר יעקב

 
אני הח"מ _________________________________ ת.ז. ____________, המשמש בתפקיד 
_____________________ במציע ____________________ ]להלן: "המציע"[ ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר 

לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת  שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וכי ככל שלא אצהיר אמת אהיה צפוי
 כדלקמן:

 
  – הנני בעל ניסיון בניהול פרוייקטים של תשתיות עירוניות כללי, בהתאם למפורט להלן .1

. 2007-2017בשנים פרויקטים בתחום התשתיות העירוניות אותם החברה ניהלה והסתיימו  3נדרש לציין לפחות 
ויקט וניהולו )מכתב מהמזמין או מסמך אחר מתאים. המועצה יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרויקט, סוג הפר

 רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות(. תנאי זה אינו בא במקום דרישת תנאי הסף אלא בנוסף להם.
 

שם 
 הפרויקט

שנת 
 תחילה

היקף 
 אכלוס

תפקיד 
בפרויקט: 

חברה 
מנהלת / 

חברה 
מבצעת / 

קבלן 
 משנה

מהות 
 העבודה

היקף צוות 
התכנון 
 והניהול

היקף כספי של 
עבודות הסלילה 
והפיתוח הכללי 
בפרויקט )כולל 

באלפי  –מע"מ( 
₪ 

גורם 
מזמין 

)מדינה 
רמ"י /  /

רשות 
מקומית 

תאגיד  /
 פרטי( /

איש 
קשר 
)שם 
 וטל'(

         
         
         

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

__________________ 
 שם המציע + חתימה

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 

_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי 
 ה עליו בפני.באופן אישי, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמ

                                                                                                              _____________________ 
 עוה"ד      

 

mailto:ronith@b-y.org.il


 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  

  :14/17מכרז פומבי מס'     

 בחירת חברה מנהלת 

 ופיקוח למתן שירותי תכנון, ניהול עבודות הפיתוח

  2מתחם  -ו 1צריפין מתחם עבור                     

 
                              

 : ___________ המציע חתימת

 08 -9282094 :פקס, 08 -9785408 טל.:, 70300, 2רח' ז'בוטינסקי , 5. ד.ת, מועצה מקומית באר יעקב

y.org.il-ronith@b mail: 

 
 

125 

 טופס פרטים בדבר דרישת ניסיון החברה בניהול פרויקטים

צורך בדיקת עמידה בתנאי סף. לאחר מכן יפורטו פרויקטים נוספים השנים האחרונות ל 5 -יש לפרט פרויקטים שהסתיימו ב
 הטבלה תשמש גם לקביעת עמידה בתנאי סף והן להערכת ודרוג איכות המציע.הרלבנטיים לקביעת איכות המציע. 

לבנטיים המציע רשאי  לצרף להצעתו, לפי שיקול דעתו, פרופיל של החברה, מידע, מסמכים ונתונים נוספים העשויים להיות ר
 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בדבר ניסיון וכן לצורך הערכת ודירוג ההצעה, בהתאם לאמות מידה של איכות שנקבעו במכרז. 

 
 נושא

 פירוט

  שם הפרויקט, שם הרשות המקומית

  מס' תב"ע, תאריך מתן תוקף, יזם התכנית

  מזמין העבודה ופרטיו

שמות ופרטי אנשי קשר מטעם הרשות 
  המקומית

 

  מועד התחלה

  תקופת ביצוע מתוכננת

  מועד סיום בפועל

תקציב הפרויקט בתחילת ביצוע )לא כולל 
 מע"מ(

 

  עלות הפרויקט בפועל )לא כולל מע"מ(

השנים שקדמו  5-היקף ביצוע בפועל ב
 להגשת הצעה )לא כולל מע"מ(

 

  תאריכי שיווק יעודי קרקע סחירים
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 נושא
 פירוט

  הקרקע ששווקהתקופת הבניה על 

תאריכי מסירת תשתיות לרשות המקומית 
 ו/או למזמין

יש לציין את אנשי הקשר שקיבלו את 
 התשתיות בפרויקט

 

שמות ממליצים מטעם מזמין העבודה ופרטי 
 התקשרות

 

תיאור מפורט של תפקידי ומטלות המציע 
 בפרויקט

 

ידי -תיאור תשתיות ציבוריות שנוהלו על
 החברה

 ניקוז/ כביש/ מדרכה/ חשמל/ תאורה/ אחר ו/או נוסף:מים/ ביוב/ 

__________________________________________________________ 

  מס' יח"ד שאוכלסו בפרויקט

תיאור מלולי של הפרויקט, מטלות מיוחדות 
שהוטלו על המציע בפרויקט, אירועים 

מיוחדים ולא שגרתיים בפרויקט, בעיות 
 ברה התמודדה עמן )לפרט(מיוחדות ואיך הח

 

 

  הערות 
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 אישור רו"ח/עו"ד לאימות הפרטים

 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 

 ג.א.נ., 

לבחירת חברה  14/17לבקשת_____________________ ח.פ./ח.צ. _________________ המציע במכרז פומבי מס' 
 לאשר כדלקמן: ( וכרואה חשבון/כעו"ד של המציע, הרינו"המציע")להלן: מנהלת 

 המציע בעל ניסיון בהתאם לפרטים המפורטים בטופס פירוט בדבר דרישת ניסיון.

 

    

שם מלא  תאריך
 רוה"ח/עו"ד

 מ.ר.

 

 חתימה + חותמת
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 טופס פרטים בדבר דרישת ניסיון החברה בניהול ו/או ביצוע תכנון

 פירוט נושא

  שם ומספר תב"ע

  מזמין העבודה ופרטי איש קשר

  וועדת התכנון והבניה המאשרת

 תאריך אישור

  לציין פרטי פרסום ברשומות

 

  סה"כ שטח תכנית

שטחי בנייה עיקריים במ"ר עפ"י 
 היעודים המפורטים להלן:

 

  מגורים

  מסחר

  תעשיה

  תיירות

  שטח ציבורי

  סה"כ 
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 פירוט נושא

תיאור תשתיות ציבוריות שתוכננו 
 בניהול החברה

 

 תיאור מלולי של עבודת התכנון 

האם היו בעיות מיוחדות בניהול או 
 ביצוע התכנון וכיצד התמודדה החברה

 

 
 אישור רו"ח/עו"ד לאימות הפרטים

 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב

 ג.א.נ., 

חברה לבחירת  14/17לבקשת_____________________ ח.פ./ח.צ. _________________ המציע במכרז פומבי מס' 
 )להלן: "המציע"( וכרואה חשבון/כעו"ד של המציע, הרינו לאשר כדלקמן:מנהלת

 המציע בעל ניסיון בהתאם לפרטים המפורטים בטופס פירוט בדבר דרישת ניסיון.

 

    

שם מלא  תאריך
 רוה"ח/עו"ד

 מ.ר.

 

 חתימה + חותמת
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 : נספח ד'4פרק 

 טופס פרטי נותני השירותים המוצעים

______________________________ ת"ז __________, הממלא תפקיד ______________________ אצל אני, 
 המציע, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
להלן אנשי המקצוע המועסקים ע"י המציע, אשר ימלאו את התפקידים הרלבנטיים בשרותי הניהול עבור מועצה מקומית  .1

 באר יעקב, ככל שהמציע יזכה במכרז:

 אופן העסקה טלפון נייד מספר ת"ז שם )למילוי המציע( קידתיאור התפ

     מנהל פרויקט 

 מפקח תשתיות 
    

 מהנדס אזרחי
    

 מהנדס אזרחי
    

 בקר חשבונות
    

 

 על המציע למלא את פרטי אנשי המקצוע והמנהלים הנ"ל המוצעים על ידו. •

 על המציע לצרף הסכם התקשרות ביחס לכל איש מקצוע / מנהל אשר אינו מועסק על ידו כעובד המציע.  •

על המציע לצרף להצעתו הצהרה ביחס לכל אחד מאנשי המקצוע / מנהלים הנ"ל בנוסחים המצורפים בחלק  •
 זה לבעלי התפקידים השונים. 
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 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .2
 

         _______________ 

 אישור                                            

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

 __/המוכר/ת לי באופן אישי,  אישר/אישרה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני._____________

________________________ 
 עו"ד                      

 מ.ר. ___________

 ____________ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 
 חותמת 
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 : נספח ה'4פרק 

 הצהרת מנהל הפרויקט

 ______________________________ ת"ז __________, מצהיר בזאת כדלקמן:אני, 

  –הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן  .3
 

        וכיו"ב(:  BA, MA, MBAהתואר ) .3.1
 

          התחום:  .3.2
 

          המוסד:  .3.3
 

  –כדלקמן  2007-2017הנני בעל ניסיון מהשנים  .4
ו/או בתחום תשתיות מוניציפאליות אותם ניהל מנהל הפרויקט  פרויקטים בתחום התכנון 3נדרש לציין לפחות 

 . יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרויקט, סוג הפרויקט וניהולו. דהמוצע

שם 
 הפרויקט

שנת 
תחילה 

ושנת 
סיום 

 הפרויקט

תפקידי 
בפרויקט: 

מנהל 
פרויקט / 

מנהל 
אתר / 

 מפקח

מהות 
 העבודה

היקף 
תקציבי 
)באלפי 

ש"ח( 
)כולל 

 מע"מ(

הגורם 
המזמין: 

מדינה / 
רמ"י / 

רשות 
מקומית / 
תאגיד / 
 מים וביוב

איש 
 קשר

מספר 
 טלפון
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הנני מועסק כעובד אצל המציע / כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע )* מחק את המיותר( ברציפות מאז שנת  .5
 ._______________ 

 
 תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלבנטיים למכרז זה )למלא את הטבלה המצורפת(. .6

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .7

 

         _______________ 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________ 

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
         ______________ 
 עוה"ד                
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 מנהל הפרויקט-טופס פרטים בדבר אנשי צוות מטעם החברה המנהלת                         

 עבודות פיתוח ציבוריניהול פרויקטים של 
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד 
דאיזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       
       

 ניהול פרויקטים אחרים
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד איזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       

 ניהול תכנון תשתיות
שם ומס' 

 תב"ע
מזמין 

 העבודה
וועדה 

לתכנון 
ולבניה 

מאשרת 
 תב"ע

תאריך 
 אישור

תיאור 
עבודות 

תכנון 
תשתיות, 

פעולות 
ניהול, 
 בעיות

 שטחי בנייה עיקריים במ"ר ע"פ היעודים הבאים

 סה"כ ציבורי תיירות תעשיה מסחר מגורים     
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 : נספח ו'4פרק 

 הצהרת מפקח תשתיות

 אני, ______________________________ ת"ז __________, מצהיר בזאת כדלקמן:

הנני מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים / הנדסאי בנין הרשום במכון להכשרה טכנולוגית )*  .1
 מחק את המיותר(. 

 
 מ.ר. ________________.

         בעל תעודה ממוסד אקדמי: 

  –כדלקמן  2010-2017הנני בעל ניסיון בפיקוח צמוד על עבודות פיתוח תשתיות עירוניות כללי מהשנים  .2
 

שם 
 הפרויקט

שנת 
תחילה 

ושנת 
סיום 

 הפרויקט

תפקידי 
בפרויקט: 

מנהל 
פרויקט / 

מנהל 
אתר / 

 מפקח

מהות 
 העבודה

היקף 
תקציבי 
)באלפי 

ש"ח( 
)כולל 
 (מע"מ

הגורם 
המזמין: 

מדינה / 
רמ"י / 

רשות 
מקומית / 
תאגיד / 
 מים וביוב

איש 
 קשר

מספר 
 טלפון
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הנני מועסק כעובד אצל המציע / כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע )* מחק את המיותר( ברציפות מאז שנת  .3

 ._______________ 
 

 תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלבנטיים למכרז זה )מצורפת טבלה(. .4
 

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

         _______________ 

 אישור       

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו 

 בפני.

 

 עו"ד                         

 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 מפקח תשתיות-צוות מטעם החברה המנהלתטופס פרטים בדבר אנשי 

 ניהול פרויקטים של עבודות פיתוח ציבורי
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד 
דאיזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

מזמין בפרויקט שם איש קשר מטעם ה
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       
       

 ניהול פרויקטים אחרים
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד איזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

מטעם המזמין בפרויקט  שם איש קשר
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       

 ניהול תכנון תשתיות
שם ומס' 

 תב"ע
מזמין 

 העבודה
וועדה 

לתכנון 
ולבניה 

מאשרת 
 תב"ע

תאריך 
 אישור

תיאור 
עבודות 

תכנון 
תשתיות, 

פעולות 
ניהול, 
 בעיות

 שטחי בנייה עיקריים במ"ר ע"פ היעודים הבאים

 סה"כ ציבורי תיירות תעשיה מסחר מגורים     
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 : נספח ז' 4פרק 

 הצהרת מהנדס

 יש למלא תצהיר עבור כל מהנדס

 אני, ______________________________ ת"ז __________, מצהיר בזאת כדלקמן:

  –הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן  .1
 

        וכיו"ב(:  BA, MA, MBAהתואר ) .1.1
 

          התחום:  .1.2
 

          המוסד:  .1.3
 

  –כדלקמן  2015-2017הנני בעל ניסיון מהשנים  .2
  פרויקט בתחום התכנון ו/או בתחום תשתיות מוניציפאליות בהם הועסק המהנדס המוצע. 1נדרש לציין לפחות 

 יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרויקט, סוג הפרויקט וניהולו. 

שם 
 הפרויקט

שנת 
תחילה 

ושנת 
סיום 

 הפרויקט

תפקידי 
בפרויקט: 

מנהל 
פרויקט / 

מנהל 
אתר / 

 מפקח

מהות 
 העבודה

היקף 
תקציבי 
)באלפי 

ש"ח( 
)כולל 

 מע"מ(

הגורם 
המזמין: 

מדינה / 
רמ"י / 

רשות 
מקומית / 
תאגיד / 
 מים וביוב

איש 
 קשר

מספר 
 טלפון
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הנני מועסק כעובד אצל המציע / כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע )* מחק את המיותר( ברציפות מאז שנת  .3
 ._______________ 

 
 תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלבנטיים למכרז זה )למלא את הטבלה המצורפת(. .4

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

 

         _______________ 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________ 

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
_____________________ 
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 מהנדס-טופס פרטים בדבר אנשי צוות מטעם החברה המנהלת                         

 ניהול פרויקטים של עבודות פיתוח ציבורי
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד 
דאיזה 
 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

 היקף
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       
       

 ניהול פרויקטים אחרים
מזמין  הפרויקט

 העבודה
תפקיד 

 בפרויקט
שנות 

טיפול 
בפרויקט 

)לנקוב 
מאיזה 
תאריך 

ועד 
איזה 

 תאריך(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בשנות 
ניהולו 

ידי -על
 המועמד

היקף 
שטח 
בנוי 

בתכנית 
 )מ"ר(

שם איש קשר מטעם המזמין בפרויקט 
 וטלפון/ממליץ בפרויקט

       
       

 ניהול תכנון תשתיות
שם ומס' 

 תב"ע
מזמין 

 העבודה
וועדה 

לתכנון 
ולבניה 

מאשרת 
 תב"ע

תאריך 
 אישור

תיאור 
עבודות 

תכנון 
תשתיות, 

פעולות 
ניהול, 
 בעיות

 עיקריים במ"ר ע"פ היעודים הבאיםשטחי בנייה 

 סה"כ ציבורי תיירות תעשיה מסחר מגורים     
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 ח': נספח 4פרק 

 הצהרת בקר חשבונות

 אני, ______________________________ ת"ז __________, מצהיר בזאת כדלקמן:

  –הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן  .1
 

        התואר:  .1.1
 

          התחום:  .1.2
 

          המוסד:  .1.3
 

 האחרונות: __________________________________: 7 -שנים ב 5הנני בעל ניסיון מהשנים  .2
 תיאור ניסיון בבדיקה ועריכת חשבונות תכנון וביצוע.

 

שם 
 הפרויקט

שנת 
תחילה 

ושנת 
סיום 

 הפרויקט

תפקידי 
בפרויקט: 

בקר 
 חשבונות

מהות 
 העבודה

היקף 
תקציבי 
)באלפי 

ש"ח( 
)כולל 

 מע"מ(

הגורם 
המזמין: 

מדינה / 
רמ"י / 

רשות 
מקומית / 
תאגיד / 
 מים וביוב

איש 
 קשר

מספר 
 טלפון
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הנני מועסק כעובד אצל המציע / כנותן שירותים בהתקשרות עם המציע )* מחק את המיותר( ברציפות מאז שנת  .3

 ._______________ 
 

 תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלבנטיים למכרז זה )למלא את הטבלה המצורפת(. .4

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

 

         _______________ 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 
_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________ 

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 עו"ד                        

 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 : נספח ט' 4פרק  

 חשבון-אישור רואה
 
 

 מועצה מקומית באר יעקב  לכבוד:  
 
 

 א.ג.נ.,
 

 : תצהיר רו"ח בדבר היקף כספי של חברה מנהלת14/17הנדון: מכרז פומבי מס'  
 
 

לבקשת חברת ___________ ח.פ. ______________ ]להלן: "החברה"[ וכרואי החשבון של החברה, ביקרנו את 
נתוני המחזור הכספי של החברה בניהול תכנון ו/או ניהול עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות עירוניות ופיקוח בשנות 

 . 2016 -ו 2015, 2014הכספים 
 

 זו בהתבסס על ביקורתנו. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו
 

והיא לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה כאמור, 
 מסומנת על ידינו לצרכי זיהוי בלבד.

 
 

 בברכה
______________________ 

 רואי חשבון
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i /1880, עמ' 7410, י"פ מס' 27/12/12016תאריך פרסום  1018תמל . 
ii /4770, עמ' 7477, י"פ מס' 02/04/2017תאריך פרסום  1019תמל. 
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