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 הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 

 טבלת ריכוז מועדים:  .1

  
 מועד פעילות

  2021מרץ  מועד פרסום המכרז 
 14:00בשעה  22/3/2021עד  הפניית שאלות הבהרה 

 14:00עד השעה  31/3/2021יום  המועד האחרון להגשת הצעות

 29/6/2021 המכרז תוקף ערבות 
 עד גמר ההתקשרות  תוקף ערבות הביצוע 

ימים מיום מתן ההודעה על  14בתוך  מועד חתימה על הסכם ההתקשרות
 הזכייה

ימים מיום מתן הודעה על  30בתוך  תחילת מתן שירותים 
 הזכייה

 

בגוף   1.1 המופיעים  אחרים  תאריכים  לבין  לעיל  שצוינו  התאריכים  בין  התאמה  אי  של  המכרז, במקרה 
 קובעים התאריכים בטבלה זו.

ל  העירייה 1.2 המנויים  המועדים  מן  אחד  כל  לשנות  בלעדי  דעת  שיקול  לעצמה  בהודעה  שומרת  עיל 
ו/או שתישלח לספקים, ולא תהא למי מהספקים כל טענה או דרישה בקשר   העירייהשתפורסם על ידי  

 לכך.
 

 רקע כלכלי: .2

מס'   2.1 ממשלה  החלטת  כלכלי    :2015דצמבר    29מיום    922במסגרת  לפיתוח  הממשלה  "פעילות 
, הוביל משרד הפנים החלטה לתגבור הרשויות הערביות  "2016-2020באוכלוסיית המיעוטים בשנים  

 "(.922מס'   )להלן: "החלטת הממשלה עליהן חלה ההחלטה
של   2.2 סך  לייעד  הוחלט  זה  תקציב  רב  550מתוך  ופרויקטים  תוכניות  קידום  לצורך   ₪   שנתיים -מליון 

כלכלי הפיתוח  משאבים  -בתחום  מיצוי  הערביות,  לרשויות  צמיחה  מנועי  ליצירת  שיביאו  מוניציפלי 
ופוטנציאל כלכלי וקידום הייעלות וחסכון בהוצאות. במטרה לאפשר לרשויות לקדם תכניות בראייה 

במלוא התקציב הרב שנתי על סך    –רב שנתית והוליסטית, הוחלט על הקדמת מתן הרשאה להתחייב  
 . 2016לשנת  -מליון ₪  550

שיהווה חלקה של הרשות    ₪מיליון    32  -כ  סכום של  לעיריית סח'ניןבמסגרת כך ניתן ממשרד הפנים   2.3
 .2017-2022מהתקציב הנ"ל לשנים 

יישום הח 2.4 פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי   עיריית סח'ניןלטת הממשלה, מפרסמת  לצורך  מכרז 
ופיקוח לעבודות תכנית   וההנדס  בעיריית סח'נין  922ניהול  ים, יבהיבטים התכנוניים, הסטטוטוריים 

 וכיוצ"ב.לעירייה  GIS, הקמת מערכת ריכוז פרוגרמות
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 השירותים הנדרשים:  3
 

 עירונית: GISהקמה תחזוקה ותפעול מערכת  3.1
על בסיס שרת אינטרנטי. המערכת תאפשר לעירייה  אינטרנטית בסיסית    GISהקמת מערכת   3.1.1

מרחביות שכבות  המחלקות   העלאת  ולכל  בעירייה  הנתונים  של  השונים  הרבדים  בכל  שונות 
עמודי תאורה, קוי  עדכני, גושים וחלקות, הכבישים,    (אורטופוטולרבות צילום אוויר מיושר )

כמו גם ביצוע    , שכבת מבנה ציבור ועודשל התב"עותקומפילציה  הניקוז, שכבת תברואה, שכבת  
והשכבות השמורים בה לבין מידע מרחבי אחר השמור  GIS -קישורים בין השכבות במערכת ה

באתר מנהל מקרקעי    ןתב"ע למקור שלה ה וקישור של  במאגרי הממשלה השונים כוגן קישור  
 .ו/או באתר מרחב התכנון ישראל

  - . מערכת הG.I.Sגיבוש ויישום תוכנית רב שנתית למעבר לעבודה בסביבת מערכות נתמכות   3.1.2
GIS  על ידי    העירייהגרפי שמטרתה ניהול המידע המרחבי השוטף של  -הנה מערכת מידע גיאו

של   ההנהלה  לצוות  המאפשרת  ייעודית  אינטרנטית  נכונות   העירייהתוכנה  החלטות  קבלת 
דה לצורך קבלת תקציבים שונים ממשרדי הממשלה ואופטימיזציה  והפקת דוחות ותכניות עבו 

 . העירייהשל תהליכי העבודה בכל רבדי 
מתאימה וניהול משא ומתן עם ספקי תוכנה לרבות פיקוח על   GISסיוע לרשות בבחירת תוכנת  3.1.3

 .GISאו כתיבת מכרז לבחירת ורכישת תוכנת  הטמעתה ברשות
 לרבות פרויקטי סקר ארנונה וניהול תכנון סטטורטורי.   GISניהול פרויקטים מגוונים על בסיס   3.1.4
ליווי התקדמות ביצוע התכנית והגשת דוחות חודשיים וקיום דיון חודשי בפרויקטים שבביצוע   3.1.5

 לרבות פיקוח על פרויקט סקר הנכסים ואח'. 
בחיי היומיום של העירייה בכל מחלקותיה ע"י ישיבות עם   GIS  -הדרכה והטמעת מערכת ה 3.1.6

לקות ועובדי העירייה בצורה שיעמיקו את הקשר ביניהם לבין היתרונות של מערכת  ראשי המח
והפקת דוחות שונים המסייעים לעירייה   GIS  -ה לניהול המידע בעירייה  ככלי עבודה מרכזי 

 לאופטמזציה של קבלת ההחלטו שלה ביומיום.  
כבות מידע לפי שעות חודשיות לאפיון והכנת ש  100  עד  העמדת כוח אדם מקצועי בהיקף של 3.1.7

 וביצוע כל הנ"ל. דרישות הרשות
  24חודשים עם אופציה לרשות להאריך אותה עד    36תקופת ההתקשרות לפי סעיף זה היא ל   3.1.8

 חודשים נוספים. 
 

 .GIS -במערכת הארנונה הסקר הטמעת תוצאות  3.2
לאחרונה סיימה העירייה ביצוע פרויקט לביצוע סקר נכסים. לאור זה, החברה שתיבחר אמורה להטמיע  

זה,  שתקים    GIS  -את תוצאות הסקר בתוך מערכת ה ותדריך מחלקת הגביה במסגרת מכרז  תלמד 
 מחלקת הארנונה לשימוש יעיל וחכם במערכת. 

כל פרויקט אחר שהמהנדס או הגזבר יבקש   או  922ניהול ופיקוח על פרויקטים אחרים במסגרת תכנית   3.3
 מהחברה הנבחרת לנהל ולפקח:

 
 ובחירת חברות זוכות.  , כתיבתוסיוע בהכנת המכרז 3.3.1
ניהול  ניהול   3.3.2 חברות  תדרוש  לא  והמומחיות  במידה  לקדם  ירצו  המחלקות  שמנהלי  פרויקטים 

 חיצונית.
 סיוע בבחירת מפקח לביצוע הפרויקטים ההנדסיים.  3.3.3
 .GIS -פיקוח עליון , על התקדמות הפרויקט ועדכון במערכות ה 3.3.4
 ו/או הכנת מצגות בנושא. או כל משרד אחר דיווח על תוצאות הפרויקט למשרד הפנים 3.3.5
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 מסמכי המכרז:  4
 הנספחים למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הם כמפורט להלן:

 922ממשלה מספר  החלטת : 1נספח 
 הסכם ההתקשרות  : 2נספח 

 הזוכה ההצעה : א'  נספח                  
 נספח ב' :  אישור עריכת ביטוחים                  
 נספח ג': נוסח ערבות ביצוע                  

 טופס הצעת המציע  : 3נספח 
 מחיר טופס הצעת ה : 4נספח 
 פירוט ניסיון המציע  : 5נספח 
 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיות : 6נספח 
 תצהיר בדבר הרשעות קודמות : 7נספח 
 הצהרה בדבר מחזור כספי  : 8נספח 
שכר  : 9נספח  ותשלום  זרים  עובדים  העסקת  בגין  הרשעות  העדר  בדבר  הצהרה 

 מינימום
 התחייבות לקיים את חוקי העבודה : 10נספח 
 נוסח ערבות המציע  : 11נספח 
 נוסח ערבות מציע  א': 11נספח 
 נוסח ערבות ביצוע  ב': 11נספח 
 רשימת חברות הביטוח המורשות לתת ערבויות  ג': 11נספח 
 התחייבות לעמידה בדרישות המכרז : 12נספח 
 הצהרה על ביצוע שעות העבודה שניתנו בפועלדוגמה לטופס  : 13נספח 
 עירייהרבה לעובד הרשות ו/או לחבר הצהרה על העדר ק : 14נספח 

 
 :חברת הניהול/הגוף המנהלי  תנאי מתן השירותים ע" 5

 
ה 5.1 ידי  על  רק  ככלל,  יבוצעו  הנדרשים  האחריות    המנהלגוף  השירותים  ועליו  המציע,  מטעם  המוצע 

.  ם או מי מטעמ  ראש עיריית סח'נין ו/או המנכ"ל של העיריית  את תוצרי העבודה בפני  הבלעדית להציג  
וראש העיייה או מנכ"ל    העירייה ולפי דרישת    בעירייהיהיה נוכח באופן אישי בדיונים    גוף המנהלה

 . םאו מי מטעמ העירייה
והמשימו 5.2 העבודה  ההיקף  של  המנהלת  ידי    גוף  על  העירייהיוגדרו  מנכ"ל  או  העירייה  מי    ראש  או 

 .שיוסמך על ידיהם לנהל את החברה
לא יהא רשאי להעביר או להסב את חובותיו, על פי מכרז זה, כולן או חלקן, לצד   גוף המנהלהמציע/ה 5.3

יקול דעתו  שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין, אשר יהא רשאי לסרב לבקשה על פי ש
 הבלעדית.

מטעמו,    גוף המנהלבכל תקופת ההתקשרות עם המזמין, לא יהא רשאי המציע הזוכה, להחליף את ה 5.4
ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמין, אשר יהיה רשאי לסרב לכל שינוי כאמור, על פי שיקול  

 דעתו. 
צועיות ובמיומנות, על פי  מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה, במומחיות, במק  גוף המנהלה 5.5

 הסטנדרטים המקצועיים המקובלים. 
 יהיה מחויב בדיווח חודשי שוטף.  גוף המנהלה 5.6
למסמכי מכרז זה, והצעתו ותנאי    2יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח    גוף המנהלהמציע/ה 5.7

עם  ההתקשרות  כי  יובהר,  עמו.  שייחתם  ההתקשרות  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  יהיו  זה  מכרז 
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הזוכה תהיה באמצעות הסכם המצורף כאמור, ובדגש לאמור בהסכם בעניין יחסי    גוף המנהלהמציע/ה
 מעביד.-עובד

וה 5.8 המציע  המנהלגהמשרד  לנוסח    וף  בהתאם  בכתב,  ולהתחייב  להצהיר  יידרשו  מטעמו,  המוצע 
ניגוד עניינים או חשש    6ההתחייבות המצורף כנספח   למסמכי מכרז זה, שאין להם ולא יהיה להם 

לקיומו, מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נשוא מכרז זה, ובכלל זה, כי יימנעו ממתן שירותים 
הנוגעים, בנושאים  שידרוש   כלשהם  באמצעים  ינקטו  כי  וכן  הייעוץ  לשירותי  בעקיפין  או  במישרין 

המזמין על מנת להסיר כל חשש לניגוד עניינים. ההתחייבות להימנע מניגוד עניינים תחול הן בשלב  
חודשים   שישה  של  לתקופה  והן  עמו  ההתקשרות  תקופת  במהלך  הן  הזוכה,  בחירת  על  ההכרזה 

 לאחריה. 
נסיבו 5.9 שמתעוררות  הגשת ככל  בשלב  עניינים,  ניגוד  או  עניינים  לניגוד  חשש  להתקיים  עשוי  בהן  ת 

על כך את המזמין לאלתר, ויביא לידיעתו את   גוף המנהלההצעה ובכל שלב לאחר מכן, יידע המציע/ה
מלוא המידע הרלוונטי, לרבות תיאור הקשרים, האישיים או העסקיים וכן כל מידע אחר שיידרש על  

 ידי המזמין. 
מטעמו, אשר יימצא בניגוד עניינים, יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו    גוף המנהל, לרבות המציע 5.10

ובמידה ונחתם עמו חוזה לראותו כמפר את החוזה ולבטלו ולבצע כל פעולה שרשאי המזמין לבצע על 
, לרבות, אך לא רק, דרישה לקבלת  גוף המנהלפי החוזה וכל דין בקשר עם הפרת החוזה מצד המציע/ה

של   מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  המזמין  השבת הוצאות  לשם  המציע  ותביעת  מוסכם  כספי  פיצוי  כל 
 המזמין לתבוע את המציע על פי כל דין.

מטעמו, מחויבים בשמירת סודיות בהתאם לנוסח ההתחייבות המצורף כנספח    גוף המנהלהמציע וה 5.11
מחויב    גוף המנהללמסמכי מכרז זה, לגבי כל מידע הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי הייעוץ. ה  6

להימנע מלהעביר על מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לשירותי הייעוץ לכל גורם שהוא, אלא אם קיבל 
מראש ובכתב מהמזמין, אשר יהא רשאי לסרב לכל העברה כאמור, על פי שיקול דעתו  לכך אישור  

 הבלעדי.
יגישו תצהיר חתום    גוף המנהל המציע וה 5.12 זה,  נשוא מכרז  ייתן את השירותים  המוצע מטעמו, אשר 

בכתב מאושר על ידי עורך דין, על היעדר הרשעות פליליות ו/או כתב אישום, בהתאם לנוסח המצורף  
 למסמכי מכרז זה. 7כנספח 

 
 תקופת ההתקשרות:  6

, החל ממועד החתימה על  חודשים  36הינה לתקופה של  לגוף המנהל    עיריית סח'ניןההתקשרות בין   6.1
 המסמכים הנדרשים במסגרתו. למסמכי המכרז, והמצאת כל  2הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח 

להאריך את חוזה ההתקשרות עם הגוף המנהל לשתי תקופות נוספות בנות    עירייהקיימת אופציה ל 6.2
 חודשים כל אחת.  12

שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני תום תקופת    עיריית סח'נין 6.3
( ימים מראש ובכתב. בנוסף  תשעים)  90ו/או למציע   לגוף המנהל  ההתקשרות, ובלבד שתודיע על כך  

המזמין בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי המציע    רשאי
 הזוכה, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה. 

, החובה לפצות את הזוכה, או  העירייה, לא תהיה על  עירייההבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי   6.4
ין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסופקו עד לביטול  לשלם לו תשלום מכל סוג ומ

 הסכם. 
כל החומר  לעיריית סח'נין את  בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הזוכה, להעביר   6.5

שהוכן על ידו לצורך יישום ההסכם מכוח מכרז זה, עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי או פגיעה. מובהר  
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הזוכה רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תשלום לו    הלגוף המנכי אין ה
 הוא זכאי. 

עם    העירייה 6.6 ובתיאום  לרשותה  העומד  לתקציב  בהתאם  בשלבים  העבודה  את  לבצע  רשאית  תהיה 
 המשרד המממן. 

 
 תנאי סף: 7

 תנאי הסף החלים על המשרד המציע: 7.1
חברה על המציע לצרף נסח תאגיד רשמי של רשם  תאגיד או יחיד תושב ישראל. אם המציע הינו   7.1.1

והדירקטורים  המניות  פרטי  בדבר  עדכני  מידע  הכולל  האחרונה,  מהשנה  הרלבנטי,  התאגיד 
 (.וחובה לצרף הסכם שותפות  )במקרה של שותפות, על שותפות להיות רשומה כדין

 רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף.  7.1.2
 על ניהול פנקסי חשבונות כדין.  ברשותו אישור בתוקף מרשויות המס 7.1.3
 יש לצרף אישור מעורך דין על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע.   7.1.4
אם המציע הינו עמותה, עליו לצרף תעודת רישום של העמותה ואישור מטעם רשם העמותות   7.1.5

 .2019 על ניהול תקין, תקף לשנת 
שנים לפחות בהקמת   5מעסיק מודד מוסמך אחד לפחות שיכהן כראש הצוות, בעל ניסיון של   7.1.6

מערכות   לפחות  שלושב   GISוניהול   מקומיות  עירייה  רשויות  מהם  עמידה  אחת  להוכחת   .
ומהות  תקופת  את  המאשרות  מקומיות  מרשויות  אישורים  להצעה  יצרף  המציע  זה  בתנאי 

 ההתקשרות.
שנים בהקמת ותפעול מערכות    3המודד בעלי השכלה וידע וניסיון של    עובדים מלבד  3מעסיק   7.1.7

GIS   לרבות אפיון והכנת שכבות ויישומים. יש לצרף קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים
 בדבר ידע וניסיון העובדים.

כגון  לפחות    ים מכרזשני  השנים האחרונות    5-הכין ב 7.1.8 לרשויות  שונים  בחירת חברת  בנושאים 
. המציע יצרף אישורים מרשויות  ו/או בחירת חברת תכנון וכו'  ך ביצוע סקר ארנונהמדידה לצור

חובה כי המציע עשה זאת בעצמו   מקומיות המפרטות את מהות ההתקשרות ותקופת הביצוע.
 ולא עבד בחברה אשר ביצעה את המלאכה. 

ישים על ק"מ כב  2ביצע עבור גוף ציבורי או חברה ממשלתית קומפילציה של תב"עות לאורך   7.1.9
בסיס קדסטר גושים וחלקות. לצורך עמידה בתנאי זה, המציע יצרף המלצה מהגוף עבורו ביצע  
את העבודה ו/או ימציא חוזה או הצהרה חומה על ידי עורך דין בצירוף תיאור הפרויקט וצירוף  

   צים שניתן לשאול אותם.תכניות ו/או מפות המוכיחות את זה בצירוף ממלי
נים האחרונות, פרויקט אחד של מדידות ארנונה לרשות ערבית אחת לפחות,  הש  3-ביצע בפועל ב 7.1.10

כאשר החוזה הנו חתום בשמו של התאגיד או העוסק מורשה ישירות ולא היווה קבלן משנה או  
 עובד של חברה אשר ביצעה בפועל את הסקר. 

של   7.1.11 וותק  בעל  אחד  אזרחי  מהנדס  המוצע  בצוות  ברשוי  5מכיל  עבודה  ניסיון  עם  ות  שנים 
המקומיות. יש להמציא בקורות החיים של המהנדס האזרחי המלצות או שמות של אנשי קשר  

 שיוכלו להוכיח עמידתו בתנאי סף זה.
 על המציע לצרף את המסמכים הבאים:  7.1.12

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות  .א
עניינים ושמירה על סודיות  המציע יצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר ניגוד  

שיועסק מטעמו בשירותים המבוקשים, בהתאם לנוסך   גוף המנהלשל המשרד המציע וה
 יחתמו על הצהרה נפרדת. גוף המנהלהמציע והלמסמכי המכרז.  6המצורף כנספח 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות וכתבי אישום פליליים .ב
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דין ע עורך  ידי  על  יצרף תצהיר מאומת  וכתבי אישום  המציע  ל העדר הרשעות פליליות 
וה המציע  המשרד  כנגד  המנהלפליליים  המבוקשים,   גוף  בשירותים  מטעמו  שיועסק 
כנספח   המצורף  לנוסח  המכרז.    7בהתאם  והלמסמכי  המנהלהמציע  על    גוף  יחתמו 

 הצהרה נפרדת.  

 מחזור כספי .ג
כל אחת מהשנים  ₪, ב  2,000,000  -המציע נדרש להיות בעל מחזור כספי שנתי הגבוה מ

זה.  2020ועד    2016 בתנאי  עמידותו  רואה להוכחת  ידי  על  חתום  אישור  המציע  יצרף   ,
 למסמכי המכרז.  8חשבון, בנוסח המצורף כנספח 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  .ד
הרשעות   העדר  בדבר  דין  עורך  ידי  על  מאומת  תצהיר  יצרף  חוק  המציע  לפי  בעבירות 

התשנא" זרים,  התשמ"ז  1991-עובדים  מינימום,  שכר  חוק  התצהיר 1987-ולפי  נוסח   .
 למסמכי המכרז. נוסח התצהיר מחייב ואין לסטות ממנו.  9מצורף כנספח 

 שמירה על חוקי העבודה  .ה
כנספח   מצורף  ההתחייבות  נוסח  העבודה.  חוקי  כל  את  לקיים  להתחייב  המציע   10על 

 . למסמכי המכרז

 עירייההצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר   .ו
. 1958  –על המציע לעמוד בתנאי צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  

 למסמכי המכרז.  15ההתחייבות מצורף כנספח נוסח 

חתום .ז כנספח    –  הסכם  המצורף  ההתקשרות,  הסכם  את  להצעתו  לצרף  המציע   2על 
 למסמכי מכרז זה, חתום בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה בסופו. 

 
 כרזערבות מ .ח

כתב ערבות, מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי  להצעתו  על המציע לצרף   .1
 20,000הצעתו ולהבטחת ההתקשרות עמו אם ייקבע כזוכה. כתב הערבות יהיה על סך  

סכום זה ישמש   .29/6/2021  ויהיה בתוקף עד ליום  עיריית סח'ניןיירשם לפקודת  ₪  
 כערבות לקיום ההצעות ולחתימה על ההסכם עם המציע הזוכה במכרז. 

 ב הערבות יוצע על שמו של המציע בלבד. כת .2

א' למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין לסטות 11נוסח ערבות ההצעה מצורף כנספח   .3
 ממנו. סטייה כלשהי מנוסח הערבות תגרום לפסילתה של ההצעה כולה. 

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית מבנק ישראל או של חברת ביטוח ישראלית,  .4
. 1981- וק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"אשברשותה רישיון לעס

ערבויות  מתן  לצורך  הביטוח  בענף  לפעול  רישיון  בעלות  הביטוח  חברות  רשימת 
ג' למסמכי המכרז. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה 11מפורטות בנספח  

לא של לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה או מורשה חתימה של הבנק, ו
 סוכן מטעמה של חברת הביטוח. 

תהא רשאית לממש או לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים   העירייה .5
"(, התקנות)להלן: "  1993-ב)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג16המפורטים בתקנה  

לכל    העירייהבין אם זכה המציע במכרז ובין אם לאו; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיה של  
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עד אחר לפי כל דין. הערבויות של המציעים, שלא זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר ס
 .העירייהסיומם של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם על ידי ועדת המכרזים של 

, עד לקבלת החלטה  העיריההמציע יאריך את תוקפה של ערבות ההצעה, לבקשתה של   .6
 סופית במכרז זה.  

לחילופין, המציע רשאי להגיש המחאה בנקאית על הסכום הנקוב לעיל; כל התנאים,  .7
 סעיף זה, יחולו על ההמחאה הבנקאית. -הרשומים בתת

 העלויות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המציע.  .8

ודעה נוספת הצעה שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל ה .9
  לאמור כאן.

 התחייבות לעמידה בדרישות המכרז  .10
המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי סף(, הבין את מהות  
המידע   מלוא  את  קיבל  הצעתו,  את  הגיש  בטרם  וכי  תנאיה  לכל  הסכים  העבודה, 

מנוע מל יהא  ולפיכך  והעובדות,  הנתונים, הפרטים  כל  בדק את  כל האפשרי,  העלות 
טענה, כי לא ידע או לא הבין פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על כל פרטיו וחלקיו. 
המציע אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום במכרז זה 
וכל  לשאלות  מענה  )כולל  שנתקבל  המידע  כל  את  הביא בחשבון  הוא  וכי  ובנספחיו, 

ם את מסמכי המכרז( וכי אין סתירה בין רכיבי  מידע אחר, שהמזמין המציא למבקשי
 הצעתו השונים.  

למסמכי המכרז ועל מסמכי המכרז, המציע מצהיר ומתחייב על   12בחתימתו על נספח  
 כל הנדרש בסעיף זה.  

 הערות:

לעדכן את   • מתחייב  והזוכה  ההצעה  הגשת  למועד  תקפים  יהיו  הנדרשים  והמסמכים  האישורים  כל 
 המזמין לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות. 

המזמין יהיה רשאי לדחות על הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, המפורטים   •
 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.  –לעיל, וזאת 

לי לפגוע באמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש השלמה  מב •
 של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו למכרז זה. 

 

 התמורה 8

כנספח   8.1 המצורף  המחיר,  הצעת  בטופס  לרשום  המציע  ההנחה    4על  שיעור  את  המכרז,  למסמכי 
 )באחוזים( המוצעת על ידו. 

בעותק   8.2 עמוד  כל  ההצעה.  מיתר  ונפרדת  סגורה  במעטפה  זהה,  והעתק  במקור  תוגש  המחיר  הצעת 
ו זה  למכרז  שצורף  באישור  כאמור  המציע,  את  לחייב  המורשים  בידי  חתום  יהיה  יוחתם המקור 

 בחותמת המציע.  
ייעשה עפ"י הצעת המחיר בכפוף לשיעור ההנחה שהוצע על ידי   גוף המנהלהתשלום עבור עבודתו של ה 8.3

 הזוכה ונקבע בהסכם ההתקשרות. 
 על התעריף שייקבע במסגרת מכרז זה, יתווסף מע"מ כחוק.  8.4
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בהתאם 8.5 חשבוניות  הגשת  סמך  על  וייעשה  בלבד,  עבודה  שעות  עבור  יהיה  בפועל    התשלום  לעבודה 
 .ח להלן.7ובהתאם לאמור בסעיף 

דקות עבודה בפועל. במקרה של מתן שירותים בחלק מן השעה ישולם  60חישוב שעת עבודה הוא לפי  8.6
 שיעור יחסי מן התעריף לשעה. יובהר כי לא ישולם תשלום עבור שעות נסיעה. 

.  גוף המנהלהנדרשות לעבודת ה  יצוין כי, התעריף לשעת עבודה כולל את העלויות הישירות והעקיפות 8.7
לא ישולמו תשלומים נוספים כלשהם, לרבות אש"ל, הוצאות משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים, 
משרדיים   שירותים  יספק  לא  המזמין  כי  יובהר,  ואחרות.  כלליות  הוצאות  נסיעה,  זמן  ביטול 

 ולוגיסטיים. 
למסמכי    13ופס דיווח כמצורף בנספח  התמורה תשולם לספק כנגד הגשת חשבונית מס וכן מילוי ט 8.8

מיום אישור החשבון בתנאי שלא יעבור   יום  30תוך    העירייההמכרז. התשלום יעשה לאחר אישור  
מה  העירייה.  יום  45התליך   לדרוש  רשאית  המנהלתהיה  בנספח    גוף  לנדרש  מעבר  נוסף,   13דיווח 

וחומר שבוצעו  השונות  הפעולות  הפרויקטים,  פירוט  הכולל  לאישור  כאמור,  כתנאי  שונים,  תיעוד  י 
 התשלום. 

 התמורה תהיה סופית ומוחלטת. 8.9
, מציע אשר ייתן  שיעור הנחה גבוה יותר יראו    25%א יעלה על    הצעת המחיר לשיעור ההנחה המרבי ל 8.10

 .  25%אותו כמי שנתן את שיעור ההנחה המרבי 
יוכל יבקש להסתייע לצורך ביצוע השירותים נשוא  שהגוף המנהל  ככל   8.11 מכרז זה, בגורמים נוספים, 

 לעשות כן בהתקיים התנאים הבאים:
בכתב בבקשה להסתייע בגורמים נוספים, יפרט את שמות הגורמים   עירייההזוכה יפנה ל 8.11.1

והמשימות  הרלוונטי  בתחום  ניסיונם  השכלתם,  הזוכה,  במשרד  תפקידם  הנוספים, 
 שברצונו להקצות לגורמים הנוספים.

ולתנאים שתקבע    עיריית סח'ניןישור  בקשת הזוכה כפופה לא 8.11.2   עירייה האו מי מטעמו 
 באישור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.  

לביצוע   גוף המנהל אין באישור המשרד שניתן כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מאחריות ה 8.11.3
 . עיריית סח'ניןההסכם כלפי 

 ערבות ביצוע 9

שמו, מקורי ובלתי מותנה לשם הבטחת עם קבלת הודעה על הזכייה, הזוכה ימציא כתב ערבות על   9.1
)מאה אחוז(,    100%ביצועו של ההסכם. כתב הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור של  

. אם ההתקשרות עם  מסכום הזכיה 5% לפי המדד, שיהיה ידוע ביום ההנפקה של הערבות, ויעמוד על
 המציע תוארך, הערבות תוארך בהתאם.

 ההתקשרות עם המציע.  יוםס  הערבות תהא בתוקף עד 9.2
כנספח   9.3 ערבות הביצוע מצורף  ואין לסטות ממנו.  11הנוסח של  זה מחייב  נוסח  ב' למסמכי המכרז. 

לא תחתום על ההסכם עם המציע אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות שבנספח   סח'נין  תעיריי
 ב' הנ"ל.11

ביטוח ישראלית, שברשותה   הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת 9.4
. אם הערבות 1981-רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א

ולא של   או ערבות מהבנק תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח 
 . ג' למסמכי המכרז11. רשימת חברות הביטוח מצורפת כנספח ו/סוכן מטעמה

לא    סח'נין  תעיריי 9.5 בכל מקרה שהמציע  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  תהא רשאית לחלט את הערבות 
  ת סח'נין עיריי   יעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיה של

 לכל סעד אחר לפי כל דין.  
 העלויות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המציע הזוכה.  9.6
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 עותהגשת הצ 10

 מתכונת הגשת ההצעה  10.1
ביום    המציע יגיש את ההצעה במתכונת המופיעה בפרק זה ובהתאם להוראות המכרז 10.1.1

 . 14:00עד השעה  31/3/2021
המציע נדרש לחתום בכל מקום שנדרש עם חותמת התאגיד וחתימה מורשה החתימה,  10.1.2

ולצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי הוראת המכרז. מבלי לגרוע מכלליות 
ממסמכי המכרז  עמוד  כל  על  תיבות  בראשי  לחתום  נדרש  המציע  הגוף  לעיל,  האמור 

 במקום המצוין בתחתית העמוד. 
ותפות רשומה, יידרשו חתימות של כל השותפים על מסמכי המכרז גוף מציע שהינו ש 10.1.3

 כאשר ההתחייבות של שותפים אלה תהיה ביחד וכל אחד לחוד.
ההצעה   10.1.4 במסגרת  וישלבם  הנספחים  כל  את  המציע  ימלא  למכרז,  המענה  במסגרת 

 חתומים על פי הנדרש. 
 המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז. 10.1.5
שמפורט להלן, תוגשנה בשני העתקים: מקור והעתק. המקור יכיל את  המעטפות, כפי   10.1.6

הערבות המקורית. כמו כן, כל עמוד בעותק המקור של ההצעה, כולל מסמכי המכרז, 
מטעמו. תיקונים  חתימה  מורשה  של  ובחתימה  המציע  של  התאגיד  בחותמת  יוחתמו 

ם בחתימה של מורשה  בהצעה, בכתב יד, ככל שיהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווי
 חתימה ובחותמת ליד התיקון. ויודגש, אין לשנות את האמור במכרז או את תנאיו. 

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי   -  6/2021מספר    מרכז פומביעל המעטפה יש לציין: " 10.1.7
לעבודות תכנית חומש   ופיקוח  או  "  עיריית סח'ניןב  922ניהול  ללא שם המציע  בלבד, 

 הם.  פרטים מזהים כלש
מציע המבקש לשמור על חלקים חסויים בהצעה, מתבקש להמציא עותק נוסף, שלישי,  10.1.8

הנוסח   כי  יובהר,  ספק  הסר  למען  מושחרים.  החסויים  החלקים  שבה  ההצעה,  של 
 המחייב של ההצעה, יהיה זה הרשום בעותק המקורי והחתום של ההצעה.  

הצעה   לחוזה.  1להגשת ההצעות לתיבת המכרזים הינו כמצויין בסעיף  המועד האחרון   10.1.9
 שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

. ההצעות תוגשנה  עיריית סח'ניןאת ההצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים של   10.1.10
במעטפות סגורות ואטומות ללא סימני זיהוי של הגוף המציע, על המעטפה יש לרשום 

 את שם ומספר המכרז ולצרף את הקבלה על תשלום המכרז. 
אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח )לרבות הדואר(, עליו לדאוג כי   10.1.11

המכרזים.   לתיבת  יכניסה  סח'ניאין  השליח  ההצעה    ןעיריית  של  להכנסתה  אחראית 
לפני המועד האחרון להגשה, אולם מסיבה   עירייה. הצעה שתתקבל בלתיבת המכרזים

 כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים במועד, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.
 לא תוגש הצעה על ידי יותר מגורם אחד.  10.1.12
 כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד. 10.1.13
ווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות הגשת הצעות במענה למכרז זה, מה 10.1.14

 והסכמה לחתום עליו, ללא שינויים, אם יוכרז כזוכה במכרז. 
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 כללי  –תכולת המעטפות  10.2
 פרטים כלליים 10.2.1

  3הגוף המציע יקבע איש קשר מטעמו להליכי המכרז, ויציג את פרטיו כמפורט בנספח  
על   מאושרת  רשימה,  יצרף  המציע  הגוף  המכרז.  מורשי למסמכי  של  דין,  עורך  ידי 

 . הנ"ל 3החתימה של הגוף המציע וסמכותם לחייב אותו בחתימתם כמפורט בנספח 

 כל הצעה תכלול שתי מעטפות פנימיות: 10.2.2
 ותכלול:איכות (  -בכיתוב )מעטפה א' המעטפה הראשונה תסומן  10.2.3
את כל המסמכים הדרושים )במקור והעתק(, לצורך עמידה בתנאי הסף וכן את שאר  10.2.4

 ההצעה בבקשה כדלקמן: יבימרכ
 (.4טופס הצעת המחיר )נספח   למעטשל כל מסמכי המכרז,  שני עותקים חתומים .א

 למסמכי המכרז. 3טופס הצעת המציע המצורפת כנספח  .ב

 למסמכי המכרז. 5פרטי ניסיון המציע, בהתאם לנספח  .ג

ומבחר   .ד פעילותו  עיסוקו,  אודות המשרד המציע, תחום  פרויקטים מסמך המפרט 
 שביצע בשלוש השנים האחרונות.

)להלן:  1992-.ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2מציע העונה על הדרישות בסעיף  .ה
הוא החוק" העסק  לפיו  ותצהיר,  אישור  להגיש  בעסקים,  נשים  עידוד  לעניין   ,)"

אישה",  בשליטת  "עסק  "עסק",  המונחים:  של  משמעותם  )על  איזה  בשליטת 
 .ב לחוק(. 2ראה סעיף  –"אישור" ו"תצהיר" 

והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז, כמפורט בנספח   .ו "טופס   3יתר המסמכים 
 הצעת המציע".

המציע חייב לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז ולחתום  .ז
המציע  של  התאגיד  בחותמת  נספחיו,  כל  על  המכרז,  במסמכי  העמודים  כל  על 

כאמו החתימה,  מורשה  הסכם וחתימת  על  המזמין  חתימת  השלמת  לעיל.  ר 
( תעשה לאחר החלטת וועדת המכרזים המאשרת כי המציע 2ההתקשרות )נספח  

 נבחר לזוכה.  

 מחיר( ותכלול: - 2)מעטפה  המעטפה השנייה תסומן בסימן 10.2.5
כנספח   המצורף  מחיר,  הצעת  היטב.    4טופס  חתומה  זו  שמעטפה  לוודא  יש  המכרז.   למסמכי 

תיפסל.  הצעתו  ולהלן,  לעיל  המכרז  במסמכי  המפורטים  בתנאים  יעמוד  שלא   מציע 
ימים מהמועד    90על הצעה שתעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה תחייב את המציע  

 האחרון להגשת הצעות למכרז. 

 לות הבהרהשא 11

בדוא"ל 11.1 לפנות  רשאי  למכרז,  הבהרות  המבקש  כאמור   kasim@sakhnin.muni.il   גורם  פניות 
לתאריך   עד  תשיב   14:00בשעה    22/3/2021תתקבלנה  לא  המכרזים  ועדת  כי  יובהר  בכתב.  וייענו 

 לשאלות הבהרה אשר יתקבלו אצלה לאחר התאריך והשעה המצוינים בסעיף זה. 
ומספר   11.2 השואל  פרטי  השאלות,  פירוט  השאלה,  מתייחסת  אליו  הסעיף  את  יכללו  ההבהרה  שאלות 

 הפקס למענה. 
 בפנייה זו יכללו הפרטים הבאים: 11.3

mailto:kasim@sakhnin.muni.il
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 שם המשתתף: .א
 המשתתף: כתובת  .ב
 דוא"ל: .ג
 טלפון: .ד
 פקס: .ה
 שם איש קשר: .ו

 . העירייהרק תשובות בכתב תחייבנה את  11.4
 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה: 12

 בחירת ההצעה הזוכה תהיה על בסיס אמות המידה שלהלן:

המזמין יבחר את המציע אשר יעמוד בכל תנאי הסף ויצרף את כל המסמכים הנדרשים אשר   12.1
 לפי אמות המידה הבאות.יקנו לו את מירב היתרונות, 

 הערכת איכות ההצעה תתבסס על מידע שיגיע למזמין לגבי כל מציע במסגרת הצעתו.  12.2
 .מהניקוד 30% משקל המחיר יהיה  מחיר: 12.3
 ואילו יתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי. 30%ההצעה הזולה ביותר עבור תקבל  12.4
עבודה לפיו יתמחר המציע את הצעתו ,  הרשות קבעה עבור כל אחד מהפרויקטים אומדן שעות  12.5

 מספר השעות לכל פרויקט מפורט בטופס הצעת המחיר.
ממחיר שעת העבודה המירבי הנתון   25%ועד  0% -אחוז ההנחה מ  המציע ינקוב בהצעתו את 12.6

₪ בתוספת מע"מ כחוק. ההנחה הגדולה ביותר תקבל ניקוד מלא וכל השאר יקבו   235בסך של 
 ניקוד יחסי אליה. 

 והוא מחולק באופן הבא:  %70משקל האיכות בבחירת ההצעה יהיה ות : איכ 12.7
: על כל שנת ניסיון של  ראש הצוות מעל 10%שנות הניסיון המקצועי של ראש הצוות    12.7.1

יוענקו    5ל   של    2%שנים  לתקרה  המודד  10%עד  של  הרישום  מיום  ייחשב  הניסיון   .
)אותו אדם שעומד בתנאי   פרויקטיםהמוסמך ו/או רישום תעודת מהנדס אזרחי בניהול  

 . על כן יש לצרף להצעה העתק מתעודת הרישום.הסף(
הקמת בנושאי הייעוץ הדרושים, לרבות:    50%רמת הידע והניסיון המעשי של הצוות   12.7.2

בלרשויות,    GISמערכות   ארנונה,  ניסיון  או  במדידות  תשתיות  תכנון  תכנון בניהול 
)לדוגמת כבישים(,   ון או תכנון מבנה ציבור. הניקוד יהיה בצורה ניהול תכנבתשתיות 

 הבאה:
 נקודות   4אשר הקים המציע לרשות מקומית במגזר הערבי יקבל    GISעל כל מערכת   -

נקודות במידה והרשות הי עירייה. להוכחת תנאי סף   6  -ו  עירייהבמידה ורשות היא  
יגיש המציע חוזה חתום או המלצה מהרשות. ההתקשרות עם כל רשות חייבת   זנ

 נק'.  42להיות ישירה. ניתן לצבור עד 
השונים  - העירייה  במחלקות  מגוונים  פרויקטים  בהטמעת  יעסוק  והמציע  היות 

ובמיוחד מחלקת ההנדסה, נדרש להראות ידע קולקטיבי בפרויקטי הנדסה וכתיבת 
 שונים. אי לכך: GISת השונות שמהוות צרכני  מכרזים כשירות לבמחלקו 

o   בסיס על  ארנונה  לצרכי  מדידות  ביצוע  על  הוכחה  המציע   GISהמציא 
במהלך   עצמו  בכוחות  כלשהי  רשות  עבור  האחרונות  5מטעמו  או   השנים 

פרויקט   במערכת  ניהול  והטמעתו  ארנונה  כל   2  יקבל  GISסקר  על  נק' 
 נק'.  4 פרויקט. ניתן לצבור עד 
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o   בכוחות רשויות/עיריות  עבור  מכרזים  כתיבת  על  הוכחה  המציע  המציא 
הזוכה  עצמו   המציע  בחירת  עד  אלו  מכרזים  את  השנים   5במהלך  וניהל 

 נק'. 6נק' עבור כל מכרז. ניתן לצבור עד   2האחרונות יקבל 
o יהול תכנון של פרויקט תשתית  המציא המציע חוזה התקשרות על תכנון או נ

, תכנון או ניהול תכנון  לדוגמת פיתוח כבישים או תכנון גיאומטרי של כביש 
ציבור מבנה  של  תכנון  ניהול  או  תב"עות  של  השנים    5במהלך    אורבני 

יקבל   חוזה  נק'  2האחרונות  כל  או    .על  או המלצה  המציע אמור להמציא 
אחד   כל  על  ויקבל  הנ"ל  בנושאים  התקשרות  חוזה  כל    2צילום  עבור  נק' 

 נק'. 6עד . ניתן לצבור פרויקט
התרשמות הוועדה ממנהל הפרויקט לרבות תעודות ניסיון, ידע ומקצועיות על ידי  -

)וועדת המכרזי ם תוכל ראיון אישי או על ידי הגשת קורות חיים של ראש הצוות 
 לבחור להסתפק בקורות החיים או לזמן ראיון(.  

הרשות תבחן בראיון את ראש הצוות ותעניק לו ניקוד בהתבסס על היקף הפרויקטים  12.7.3
 שביצע או ליווה, איכות העבודה, המלצות שיצורפו, רמת ההשכלה. 

 נק'.   01תקנה ציון עד  העירייה
 

ביחד עם ידע בהנדסה   GISהיות והמכרז דורש צוות עם ידע קולקטיבי בהקמת מערכות   12.7.4
ובכתיבת מכרזים וניהול פרויקטים ניתן להגיש את המכרז ע"י צירוף אנשי מקצוע אשר  

הנו בעל ידע  במידה והמציע  יעמדו בתנאי הסף ויקנו למציע ניקוד איכות, למרות זאת  
יוענק לו ציון של    תנאי הסף וכל תנאי האיכות לבדו  ואנשי צוות וניסיון העונה על כל

%10. 
 פיקוח ובקרה: 13

או מי מטעמם, לבקר פעולותיו ולפקח על ביצוע מכרז    העירייההמציע יתחייב לאפשר לנציגי  13.1
 זה ועל הוראות הסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו. 

או מי מטעמם, בכל העניינים הקשורים למתן    העירייההמציע יתחייב להישמע להוראות נציגי  13.2
 השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו. 

 
 ההתקשרות ומשמעויותיהםהליכים לביצוע  14

, בנוסח המצורף  עירייההמציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות בין הזוכה ל 14.1
 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה. 14למסמכי המכרז, תוך  2כנספח 

מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה ההתקשרות בין הצדדים על ידי   14.2
צדדים ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי הזוכה. הזוכה לא יעשה כל שני ה

פעולה, אשר עלולה ליצור מחויבות של המזמין כלפיו, בעקבות ההודעה על הזכייה במכרז, עד  
 אשר ייחתם ההסכם בין המזמין לבין המציע שנבחר. 

מן ההסכם עם הזוכה. יש   ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד 14.3
 לראות את המכרז וההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמשלימים זה את זה למסמך אחד.

ימים לפני חתימה על ההסכם בין הצדדים, ימציא המציע הזוכה למזמין אישור על קיום  14 14.4
.ב' להסכם . ההתקשרות בין הצדדים מותנית בהמצאת אישור כאמור.  2ביטוחים,לפי נספח 

 ת אישור כאמור מהווה תנאי מוקדם ליצירת יחסים חוזיים בין הצדדים. המצא
חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז,   6זוכה חלופי: המזמין רשאי עד ולא יאוחר מחלוף  14.5

ובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה כאמור, לפנות לגוף מציע אשר הצעתו  
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בצע את השירותים נושא המכרז, וזאת כפי האמור בהצעה אשר  דורגה במקום השני ולהציע לו ל
 הוגשה על ידי אותו הגוף המציע.

במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא   14.6
 בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 
 תנאים נוספים 15

או לדחות את המועד האחרון להגשת   המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים 15.1
 ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתו המוחלט.

המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לגופים פוטנציאליים נוספים  15.2
נכון, בכל עת ועל פי  בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט לבטל את המכרז כולו כפי שיימצא ל

 שיקול דעתו הבלעדי.  
המזמין יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם יתעורר חשד   15.3

בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את 
 עמדתו ולהסבירה. 

תצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, המזמין יהיה רשאי  היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא   15.4
עם המציע הזוכה השלישי.    –להתקשר עם המציע הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן, וכך הלאה  

לפיכך, מבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה, ומכל סעד או מכל זכות, המוקנית למזמין, ההצעות  
ם נוספים לאחר סיומם של הליכי המכרז,  )תשעים( ימי  90של שאר המציעים יעמדו בתוקפן למשך  

 כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל. 
בגוף  15.5 תוספת  ע"י  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  המכרז,  במסמכי  שייעשו  תוספת  או  שינוי  כל 

לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  
 לגרום לפסילתה. 

מזמין אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך אם הליכי ה 15.6
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל    90אישור המכרז לא יסתיימו לאחר  

 את הצעתו ולקבל את הערבות בחזרה.
רשאי    –יום    90  –מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה   15.7

בכתב  תועבר  ההצעה  ביטול  על  ההודעה  להצעתו.  המציע  שצרף  הערבות  את  לחלט  המזמין 
 .  לעיריית סח'נין

  המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן  15.8
 או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המזמין. 

ללא  15.9 לאחר,  בעקיפים  או  במישרין  חלקו  או  כולו  החוזה  ביצוע  את  להעביר  רשאי  המציע  אין 
 הסכמה בכתב ומראש של המזמין.

המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי מציע   15.10
תים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה במקרה שבו  זוכה, ולהציע לו לבצע את השירו

  העירייה התברר כי המציע/הזוכים בפנייה זו אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז זה ו/ או 
 אינה שבעת רצון מאופן מתן השירותים של המציע.  

(, "החוק)להלן: "  1992-.ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על מציע העונה על דרישות בסעיף   15.11
לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם 

 .ב לחוק(.  2ראה סעיף  –של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 
 המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי:  15.12
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ו לא להתקשר בהסכם לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על פי דין א 15.12.1
המכרז  את  לרוכשים  תומצא  ביטול  על  הודעה  החלטתו.  פי  על  כלשהו,  גורם  עם 

 ולמציעים )לפי העניין( באמצעות הפקס.
ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם נחתם    45בתוך תקופה של   15.12.2

מן שייקבע על הסכם, להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם הזוכה, לכל פרק ז
 ידו, או לבטלם כליל, או לבטל את זכייתו של הזוכה ולקבוע זוכה אחר תחתיו.  

זה, מכל סיבה שהיא,  15.12.3 להרחיב או לצמצם את היקף השעות או השירותים לפי מכרז 
ועדת  של  לאישור  בכפוף  הכל,  זה;  מכרז  לפי  המציע  עם  התקשרות  לאחר  לרבות 

 .  העירייההמכרזים של 
 מתחייבת להזמין מן הזוכה שירותים בהיקף מינימלי כלשהו. אינה   העירייה 15.12.4
 שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הזכייה בין כמה זוכים.  15.12.5
 לבחור יותר מזוכה אחד במכרז. 15.12.6
 . 75%לא להתחשב כלל בהצעה, שציון האיכות הכולל שלה אינו עולה על  15.12.7
, המוגדרות כדרישת לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז 15.12.8

סף, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת המזמין, מונע 
הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים 

היה והמזמין יבחר בהצעה, בה יהיו או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז.  
ות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו כבטלים שינויים או הסתייגוי

   ולא יחייבו את המזמין.
בהירויות, לרבות פניה  –לפנות למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסדיר אי   15.12.9

אל הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוות דעת מקצועית. זאת, בכפוף  
בלתי. ה1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב יהוו חלק  נפרד -הבהרות מטעם המציע 

ע"י  נקבע  אשר  ובמועד,  בשלמות  הנדרשות  ההבהרות  כל  יתקבלו  ולא  היה  מהצעתו. 
 המזמין, המזמין יהיה רשאי לפסול את ההצעה. 

ועדת המכרזים ב 15.12.10 לעיל,  לגרוע מהאמור  בין    עירייהמבלי  לבחור בהצעה,  רשאית שלא 
אופן, המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע השאר, אם מצאה, כי ההצעה בלתי סבירה ב

לעמוד בהתחייבויותיו, או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות או 
על הבנה מוטעית של נושא המכרז. כמו כן, הועדה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה אם 

דעתה   את  המניח  באופן,  בהתחייבויותיו  לעמוד  יוכל  לא  שהמציע  חשש,  של מתעורר 
סח'ניןעיריי לעובדים,   ת  הסוציאליים  התנאים  ושל  השכר  של  לתשלום  הנוגע  בכל 

מטעמים  אחרת  הועדה  החליטה  אם  זולת  זאת,  כל  הנדרשת.  הפעילות  את  שיבצעו 
 מיוחדים שיירשמו. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת   15.12.11
מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או המכרזים רשאית,  

להבליג על הפגם; וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור  
 ואת תכליתו של מכרז זה. 

 על פי כל דין.   העירייהאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיה של  15.12.12
ימת למזמין ו/או לוועדת המכרזים על פי חוק  אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקי 15.12.13

 , על פי התקנות על פיו ועל פי כל דין. 1992  –חובת מכרזים, התשנ"ב 
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 עיון במסמכים – החלטות ועדת המכרזים  16

עיון  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  16.1
, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 ,  ובהתאם להלכה הפסוקה.  1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח
סודות מקצועיים )להלן: מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו'או  16.2

 "חלקים סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: 
 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  16.2.1
 יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי. 16.2.2
 יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  16.2.3

הו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו 16.3
מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה 

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון  
 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות 16.4
המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות  

 מנהלית. 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם   16.5

למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוף  כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה 
 פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  16.6
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

עיון כי  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  16.7
במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחד 

, ייעשה עירייהככל שיותר עיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ב –בהתייחס למכרז זה 
תמורת תשלום לכיבוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה  

 )ה( לתקנות.21
 

 רכיה בין המכרז להסכםהיר 17

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  17.1
 לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד משלים זה את זה.

 הנוסחים. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני  17.2
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה,  17.3

 ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז. 
 

 הצעה מסויגת או מותנית  18

חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  18.1
 המכרז. דרישות 

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או   18.2
את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמשרד ישקול את פנייתו וישבו בהתאם. לוועדת 
המכרזים שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש את תקינותן או להתעלם 

 מטעמים שירשמו.מהסייג או מהתנאי 
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ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר,   18.3
 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 

 

 בברכה,            

 עירייה ראש ה       

 ד"ר ספואת אבו ריא     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  6/2021מכרז פומבי מס'  –עריית סח'נין  

 922תכנית חומש  –למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות 

 

__________________________________________________________________________________ 

18 

 

 נספח 1 – החלטות ממשלה מס' 922

 
 משרד ראש הממשלה 

 
 החלטות ממשלה

 2020-2016פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 
 922מספר החלטה: 

o מאת:  
 משרד ראש הממשלה 

o יחידה:  
 מזכירות הממשלה 

o תאריך פרסום:  
31.12.2015 

 30.12.2015של הממשלה מיום  922  החלטה מספר
 

 נושא ההחלטה:
 2020-2016פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 

 מחליטים:
בישראל  המיעוטים  אוכלוסיית  של  כלכלי  בשילוב  רואה  שהממשלה  והחברתית  הכלכלית  החשיבות  נוכח 

, שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר 2014בדצמבר    21מיום    2365ובהמשך להחלטת הממשלה מס'  
(, לקדם, בהתאם לעבודת המטה שבוצעה במסגרת 2365החלטת הממשלה מס'    -)להלן    2015המיעוטים בשנת  

מנגנוני ההקצאה הממשלתיים העיקריים, תכנית חומש   2365להחלטת הממשלה מס'    9סעיף   לעניין תיקון 
בעניין שילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל, הכוללת בין היתר, תיקון  2020-2016ים מערכתית לשנ

מנגנוני ההקצאה הממשלתיים בהתאם לצרכים המקצועיים של המשרדים השונים, כמפורט להלן. החלטה זו 
אחוזים לפחות   80  תחול על כלל יישובי המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, כהגדרת המונח )דהיינו, יישובים אשר

"יישובי המיעוטים"( או על כלל   –מתושביהם אינם יהודים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  להלן  
)להלן   והצ'רקסיים  הדרוזים  הבדואים,  הנוצרים,  המוסלמים,  אוכלוסיית  קרי,  המיעוטים,   – אוכלוסיית 

)ו( להחלטה זו אשר יחולו על 15)ד(,  15)ג(, 15)א(, 15)ב(, 3"אוכלוסיית המיעוטים"( לפי העניין; למעט סעיפים, 
בעניין תכנית לפיתוח   2015ביוני    7מיום    59יישובי המיעוטים, למעט היישובים המנויים בהחלטות ממשלה מס'  

לשנים   והצ'רקסיים  הדרוזיים  היישובים  מס'  2020  –  2016ולהעצמת  הממשלה  והחלטת   15מיום    1052, 
  2017  -   2014ת רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים ברמת הגולן לשנים  בעניין תכני   2015בדצמבר  

שיחול על כל יישובי התכנית המורחבת למעט היישובים המנויים   7"יישובי התכנית המורחבת"( וסעיף    –)להלן  
ים של בעניין תוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכלי  2011בספטמבר    11מיום    3708בהחלטת הממשלה מס'  

וסעיפים   התכנית"(  "יישובי  )להלן  הבדואית  יישובי   14-ו  9האוכלוסייה  המיעוטים,  יישובי  לנצרת.  הנוגעים 
 התוכנית המורחבת ויישובי התוכנית מוכרזים כיישובי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו וכמפורט בה. 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/Departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/Departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/Departments/Units/secretary_unit
https://www.gov.il/he/Departments/prime_ministers_office
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 הסכם ההתקשרות – 2נספח 

 

 _______ בשנת ________ שנערך ונחתם ביום _____ לחודש 

 בין:

 עיריית סח’נין

 סח'ניןכתובת: ____________, 

 "( הירייה)להלן: "

 מצד אחד;

 לבין:

 שם : _______________________, ת.ז. ______________________ 

 ________________ כתובת:

 _____________ מס' רישום )עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות(:

 "( המנהלגוף )להלן: "ה

 מצד שני 

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות תכנית    6/2021פרסמה מכרז מס'    העירייהו הואיל
)להלן: "המכרז"(. העתק של המכרז מצ"ב כנספח א' להסכם זה ומהווה   עיריית סח’ניןב  922חומש  

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

את השירותים באופן, ובמועדים     העירייהמצהיר כי הוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע עבור    גוף המנהלוה והואיל
קע המתאים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונמצא כמתאים למתן השירותים, לנוכח מומחיותו, הר

 וניסיונו בתחום המבוקש;  

והתחייב  מיום __________    העירייהזכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של   גוף המנהלוה והואיל
לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו. 

 (;  להלן: "ההצעה"בלתי נפרד מהסכם זה ) הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מהווה חלק 

את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה      העירייהוהצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור    והואיל
ובהצעה במכרז  לרבות   זה  בהסכם  כמפורט  הכול  ובתנאים  במועדים  באופן,  זה  )להלן:    ובהסכם 

 ;"השירותים"(

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי שותפות או שליחות ו/או   והואיל
בין   מעביד,  עובד  שאינם    לבין    העירייהיחסי  ההתקשרות  בתנאי  בהתחשב  וזאת  השירותים,  נותן 

 הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד; 

ונותן השירותים מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או מכל סיבה אחרת    והואיל
 ;להתקשרותו בהסכם זה
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 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  1.1
 הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.  1.2
הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז  1.3

ול המכרז  פי  על  המשרד  זכאי  לו  סעד  הוראה ומכל  על  כוויתור  או  כהקלה  זה  בהסכם  האמור  ייחשב  א 
 מהוראות המכרז. 

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז. 1.4
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות המכרז, אלא  1.5

 אם נאמר במפורש אחרת. 
 

 צדדים הצהרות ה .2
 

ל  2.1 ידו  על  כי מתן השירותים  ג'   עירייהנותן השירותים מצהיר  צד  בזכויות  פוגע  אינו  זה  בהתאם להסכם 
 כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

הכספיים  2.2 האמצעים  לרבות  הדרושים  והאמצעים  היכולת  את  לו  יש  כי  בזאת  מצהיר  השירותים  נותן 
העו האנוש  אספקת ומשאבי  לשם  הנדרשים  והמומחיות  הניסיון  המקצועי,  הידע  את  וכן  לרשותו  מדים 

 השירותים.
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות  2.3

כל דין, הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים והאישורים 
קפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך הת

 כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים למשרד בכל עת שידרוש.
מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם  2.4

חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה זה. אי נכונות הצהרות אלה או  
 יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  עירייהנותן השירותים מתחייב להודיע ל 2.5
 זה על נספחיו. כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או  48בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  עירייהנותן השירותים יודיע ל 2.6
אפשרות  כל  על  ו/או  המבוקשים  השירותים  את  להעניק  באפשרותו  יהיה  לא  כי  עולה  בו  מקרה  כל  על 

ולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כ
 על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים. 

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא  2.7
 הסכם זה.

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם     העירייהנותן השירותים ישתף פעולה עם   2.8
, ככל שיידרש,   העירייהבאופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי      העירייהזה ויעמוד לרשות  

 או מי מטעמה.   העירייהמאת 
 :תקופת ההסכם 2.9

 .חודשים(  36)תקופה של    הסכם זה נחתם לתקופה שמיום __________ ועד יום __________  2.9.1
תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.    2  -שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההסכם ב  עירייהל 2.9.2

 יום טרם תום תקופת ההסכם. 30הודעה על הארכת הסכם תישלח 
תהא רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם   העירייה 2.9.3

 אש.ימים מר  90בהתראה של 
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במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו או   2.9.4
 , רשאית לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.  העירייהתהא  –עוון 

חובה לפצות את נותן      העירייה , לא תהיה על    העירייהידי  -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 2.9.5
השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים 

 שסיפק עד לביטול ההסכם.
את    עירייהבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר ל 2.9.6

עבור   שעשה  העבודה  כל  את  או  למשרד  והשייך  שברשותו  החומר  להפסקת      עירייההכל  עד 
ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר  

 כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.
מתחייב  2.9.7 השירותים  נותן  היו,  אם  הארכה,  תקופות  לרבות  ההתקשרות,  תקופת  תום  לאחר 

לפי בכתב, בתנאים הקבועים במכרז,      העירייהדרישת    להשלים את תהליך מתן השירותים, 
במהלך תקופת ההתקשרות      העירייה בהצעה ובהסכם זה, בנושאים אשר הועברו אליו על ידי  

 ואשר הטיפול בהם טרם הסתיים. 
למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם  2.10

 זה.
 

 ידי נותן השירותים-נתנו עלהשירותים שיי .3

)להלן:     העירייה על עצמו לבצע עבור    גוף המנהלבמשך תקופת ההתקשרות מקבל ה את השירותים הבאים 
 "השירותים"(:

קידום פרויקטים בהיבטים התכנוניים, הסטטוטוריים וההנדסאים. מתן מענה משלב התכנון ועד אחריות על  
 : לרבותטים בתחום הבינוי בפרויקביצוע, לרבות ליווי והסרת חסמים 

פיתוח  3.1 ותקציבי  ממשלה  החלטות  ובמסגרת  זו  ממשלה  החלטת  במסגרת  הנדסיים  פרויקטים  קידום 
 .סח’ניןהנדסיים נוספים לטובת העיר 

 קידום וליווי הוצאת ועדכון תבעו"ת, ניהול תכנון תשתיות ופיתוח סביבתי.  3.2
 בקרת תכניות הנדסיות והכנת מפרטים טכניים.  3.3
בהכנת  3.4 סיוע  כמויות,  כתבי  הכנת  המלצות,  וגיבוש  בהצעות  טיפול  ותוכניות,  טכניים  מפרטים  בחינת 

 מכרזים, בדיקת ואישור חשבונות מול המשרד. 
 טיפול בהליכי אישור והסדרת נושא המקרקעין.  3.5
 ריכוז והכנת פרוגרמות וליווי בשלב התכנות והביצוע. 3.6
 מי מטעמו ואשר הנה מתייחסת לתחומים הנ"ל.כל מטלה נוספת שיטיל עליו ראש העיר ו/או  3.7

 
 :גוף המנהלהתחייבויות ה 3.8

ה 3.8.1 ידי  על  רק  ככלל,  יבוצעו  הנדרשים  המנהלהשירותים  האחריות    גוף  ועליו  המציע,  מטעם  המוצע 
יהיה נוכח    גוף המנהלאו מי מטעמו. ה    עיריית סח'ניןהבלעדית להציג את תוצרי העבודה בפני ראש  

 או מי מטעמה.   העירייהולפי דרישת  עירייהבאופן אישי בדיונים ב
 או מי מטעמו. ת סח'ניןעיריייוגדרו על ידי ראש  גוף המנהלהיקף העבודה והמשימות של ה  3.8.2
המנהלה 3.8.3 ב   גוף  בשבוע  פעמים  שלוש  להיות  פרויקטים  סח’ניןיתחייב  קידום  לטובת  הפחות,  לכל   ,

ן השאר לצורך  קידום והנעת תהליכים הנדסיים מקומיים ככל שיידרש על  הנדסיים בעיר, וזאת בי
 בכל הנוגע לביצוע השירותים המפורטים לעיל ולהלן. העירייהידי 

מעולה  3.8.4 יעיל,  באופן  השירותים  למתן  נחוצים  שיהיו  והסידורים  הדרושות  ההכנות  כל  את  לעשות 
 .  העירייהולשביעות רצונה של 
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ות, במקצועיות ובמיומנות, על פי הסטנדרטים המקצועיים המקובלים  לתת את השירותים במומחי 3.8.5
מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם    גוף המנהלולעשות כל דבר הנדרש והסביר ש

 זה. 
לא יהא רשאי להעביר או להסב את חובותיו, לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לצד שלישי,    גוף המנהלה 3.8.6

 תב של המזמין, אשר יהא רשאי לסרב לבקשה על פי שיקול דעתו הבלעדי. אלא בהסכמה מראש ובכ 
 ,מטעמו גוף המנהלאת ה הזוכה, להחליף המציע רשאי יהא  לא ,המזמין עם ההתקשרות תקופת בכל 3.8.7

לסרב יהיה אשר ,המזמין מאת ובכתב מראש אישור קבלת ללא  פי על ,כאמור שינוי לכל רשאי 
 .דעתו שיקול

 
 מקום עבודה .4

,   העירייהלא יהיה במשרדי    גוף המנהללמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מקום העבודה העיקרי של ה
, והוא לא יהיה זכאי לקבל כל שירותי מזכירות מן   העירייהלא יוקצה לו חדר או מקום עבודה במשרדי  

 , לרבות טלפונים והדפסות.  העירייה
 

 דו"חות ודיווחים .5

 גוף המנהלה בחודש שלאחריו, יגיש החמישי ליום ההתקשרות, ועד תבתקופ קלנדארי חודש כל בתום 5.1
 יפורטו הקרוב. בתכנית ומפורטת לחודש חודשית עבודה תכנית או מי מטעמו, ולאישורו העיר, לראש

 פעילות.   לכל הנדרש השעות מספר הקרוב, תוך ציון לחודש לבצע מתכנן גוף המנהלשה הפעילויות
לאישורו   אותה  ויגיש העיר, או מי מטעמו, ראש להערות בהתאם העבודה תכנית את  יתקן גוף המנהלה 5.2

 ההערות.  קבלת לאחר עבודה ימי 2 תוך הסופי
 13 נספח בנוסח,הקודם בחודש גוף המנהלה עבד אותן השעות של מלא פירוט יצורף העבודה לתכנית  5.3

 .המכרז למסמכי המצורף
 שימוש בכלים ובחומרים  5.4
והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל  כל הציוד, הכלים   5.5

 חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב. 
מסוג   5.6 יהיו  השירותים,  מתן  לצורך  שימוש  השירותים  נותן  יעשה  בהם  והחומרים  הכלים  הציוד,  כל 

 המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
וש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת  מובהר כי עשיית שימ 5.7

 הסכם זה.
 התמורה 5.8
המנהלה  התחייבויות יתר ומילוי השירותים מתן תמורת 5.9 תשלם   הסכם פ"ע גוף  גוף  ל    העירייהזה, 

 מ כדין."מע לשעה, בתוספת ח"ש _________ של סך ייעוץ שעת כל בגין המנהל
תשלום סופי הוא זה סעיף לפי התמורה סכום 5.10 בסעיף פרט נוסף או אחר ומוחלט.   לא ,זה לאמור 

 לא ,זה הסכם פי על הקשר- פקיעת לאחר ולא השירותים  מתן במהלך לא ,  העירייה  ידי על ישולם
 .אחר גוף או אדם לכל ולא גוף המנהלל לא ,מהם- הנובע כל או איתם בקשר ולא השירותים מתן עבור

המנהלה את להעסיק מתחייבת אינה   העירייה 5.11 והזמנת   ,בכלל או מינימאלי שעות בהיקף גוף 
 .הבלעדי דעתה ושיקול  העירייה צרכי  לפי תהיה השירותים

המנהלל תשלם   העירייה 5.12 מי  ראש ידי על מאושר ח"דו קבלת לאחר התשלומים את גוף  או  העיר 
 מיום  45לפי תנאי שוטף +      עירייהב המקובלים לנהלים ובהתאם ,  העירייה אישור ולאחר ,מטעמו
 . חשבונית הגשת

לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת במתן  שלוש שנים הניתנת להארכה  תקופת ההתקשרות תהא ל 5.13
 . הןדעה מוקדמת בכתב חודש לפני סיום ההתקשרות.
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אלא   5.14 בו  לקבוע  מעבר  ההסכם  להארכת  זכאי  אינו  השירותים  נותן  כי  ,    העירייהבהסכמת  מובהר 
 תהא רשאית לפעול בעניין זה , כבכל עניין אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  העירייהו
 

 העדר זכות ייצוג  .6

ואינו רשאי      העירייה מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של   6.1
בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם      העירייהאו מוסמך לייצג או לחייב את  

ידי   על  ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי    העירייהזה, למעט אם הוסמך לכך  ו/או  , מראש  המכרז 
 ההסכם כהסמכה כאמור.  

  עירייה נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק ל 6.2
 או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.  

 ערבות ביצוע 6.3
המכרז, ההצעה  פי    -לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על    העירייהלהבטחת זכויות   6.4

בנקאית   ערבות  חשבונו  על  השירותים  נותן  ימציא  ההסכם  חתימת  במועד  זה,  הסכם  והוראות 
 מסכום הזכיה. 5% , בסכום של העירייהאוטונומית לפקודת 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "מדד -הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על 6.5
 מועד החתימה על הסכם זה כאמור ברישא של הסכם זה.  –"יום הבסיס" משמעותו  -הבסיס" ו

 .גוף המנהל)תשעים( יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם ה 90הערבות תהיה בתוקף עד   6.6
 עלויות הוצאת הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד. 6.7
לא      העירייההנוסח של ערבות הביצוע מצורף כנספח ג' להסכם זה. נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו.   6.8

 תחתום על ההסכם עם המציע אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות בנספח ג' הנ"ל.
שברשותה   6.9 ישראלית,  ביטוח  חברת  של  או  ישראלי  בנק  של  בנקאית  ערבות  תהיה  האמורה  הערבות 

. אם הערבות  1981-ביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"ארישיון לעסוק ב
תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.  

 רשימת חברות הביטוח מצורפת כנספח ד' להסכם זה.  
לעת לתקופות בהתאם להארכת תקופת  נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת   6.10

 ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.
רשאית לחלט את הערבות ללא כל התראה     העירייהלא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות תהא   6.11

 מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו.
   העירייה א רשאית לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת  תה    העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   6.12

הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות  
 להוציא כל דרישה קודמת.  העירייהוזאת מבלי לחייב את 

 גם לנותן השירותים.   לבנק, שעליה תינתן הודעה בכתב    העירייה הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של   6.13
את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן  השירותים לדאוג על חשבונו      העירייהחילטה   6.14

 ימים מהיום שבו קיבל הודעה שהערבות חולטה.  7לערבות חדשה באותו סכום תוך 
השירותים מבלי    סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת התחייבות על ידי נותן 6.15

 שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.
על פי הסכם      העירייהממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי    גוף המנהלמתן הערבות אינו פוטר את ה 6.16

לתבוע    העירייהאינה גורעת מזכות   העירייהזה, וגבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי 
פים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי כל דין.  כל נזקים והפסדים נוס גוף המנהלמה

 . גוף המנהלאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה
 :איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים 6.17
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מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי   גוף המנהלה 6.17.1.1
אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא הסכם 

 זה.
מידית    גוף המנהלאם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך תקופת ההתקשרות, יודיע על כך ה 6.17.1.2

 פי הנחיותיו.ויפעל ל  העירייהלנציג 
 פיקוח ובקרה 6.18

או מי מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע      העירייה מתחייב לאפשר לנציג    גוף המנהלה 6.18.1.1
 השירותים נשוא המכרז, ההצעה וההסכם. 

או מי מטעמה בכל העניינים הקשורים במתן     העירייהמתחייב להישמע להוראות    גוף המנהלה 6.18.1.2
 השירותים.

לפקח, להדריך או להורות   עירייהת הניתנת על פי הסכם זה למוסכם ומוצהר בזה כי כל זכו 6.18.1.3
 לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו. 

 דרך תשלום התמורה  6.19
חשבון מלווה בדין וחשבון   עירייהל  גוף המנהלאחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר ה 6.19.1.1

בידי   תשלום"(.  "דרישת  ידו)להלן:  על  השירותים  אספקת  את     העירייהעל  לאשר  הרשות 
 דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן.

ל    העירייהעל   6.19.1.2 המנהללהודיע  חלק   גוף  איזה  וחשבון,  הדין  קבלת  מיום  יום  שלושים  בתוך 
 מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.מדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק 

 .   העירייהידי נציג  -חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על  עירייהלהגיש ל  גוף המנהלעל ה 6.19.1.3
לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  6.19.1.4

או בדרישת התשלום  פרטים  נבעו מחוסר  הימנה, אשר  או    או חלק  מכך שדרישת התשלום 
 הדו"ח לא אושרו. 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.  6.19.1.5
יום מיום אישור החשבון. מובהר כי התקופה    15התשלום יבוצע לפי תנאי תשלום שוטף +   6.19.1.6

 יום קלנדרים בפועל.  45שבין הגשת החשבון ועד ביצוע התשלום לא תעלה על  
 קיזוז .7

תהא רשאית לקזז מהתמורה      העירייהלכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין,      העירייהמבלי לגרוע מזכות  
כל סכום המגיע    -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -על  גוף המנהללשלם ל    העירייהשעל  

 פי כל הסכם אחר.-פי הסכם זה או על- על גוף המנהלמה עירייהל
  
 נזיקין, שיפוי ופיצוי  .8

, לעובדים עירייהיהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק שיגרמו לרכוש ו/או לאדם, לרבות ל  גוף המנהלה 8.1
ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן   גוף המנהלולמועסקים מטעמה, לעובדים ולמועסקים מטעם ה

 דבעי ובין שנעשו ברשלנות. השירותים לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כ 
במישרין   גוף המנהלאינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שיגרום ה    העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי   8.2

הינו   גוף המנהלאו מי מטעמו, וה  גוף המנהלו/או שייגרם לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של ה
לא תשפה את היועץ ולא תישא בכל עלות לנזק שנגרם כתוצאה מביצוע     העירייההאחראי הבלעדי והיחיד.  

 התוכנית.
 גוף המנהל כאמור לעיל, ישפה ה  גוף המנהלבתשלום כלשהו בגין עניין שהוא באחריותו של ה    העירייהחויבה   8.3

לשלם      העירייהאת   חויב  אשר  סכום  כל  בגין  דרישה ראשונה  הוצאה עם  או  תביעה  כל  ולרבות  כאמור 
גוף ביחד להוצאות כאמור תהיה נאמנה על ה     העירייה, כולל שכר טרחת עורך דין, והודעת  עירייהשנגרמה ל

 .המנהל
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 החברה המייעצת מעמד  8.4
 
 . ת סח'ניןעיריילא יציג את עצמו כסוכן, שלוח או נציג   גוף המנהלה 8.4.1
מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות ההסכם כזה או בכל הוראה שתינתן   גוף המנהלה 8.4.2

על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל  
 הודעה, המוטלים על פי כל דין.

 
 קניין רוחני ובעלות על תוצרים .9

 
במסגרת מתן   גוף המנהלויות מוסריות בכל חומר אשר יוכן על ידי הכל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים וזכ 9.1

תהא רשאית לעשות בחומר כל שימוש שימצא     העירייהבלבד.    סח'נין    תעירייהשירותים יהיו שייכות ל
שלא  או  בתמורה  לאחר,  העברתו  או  פרסומו  שינויו,  לרבות  ולאחריו,  השירות  תקופת  כדי  תוך  לנכון, 

 בתמורה.
 כל חומר שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה.  ת סח'ניןעיריל גוף המנהלבתום תקופת ההסכם ימסור ה 9.2
מראש     העירייהבחומר כאמור אלא אם קיבל את הסכמת    לא יהא רשאי לעשות כל שימוש  גוף המנהלה 9.3

 ובכתב.
 

 ביטוח .10

פי  -פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-על  גוף המנהלמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 10.1
מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה    גוף המנהלכל דין. ה

.ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור על קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח תחול על  2כנספח  
 בלבד.  גוף המנהלה

מזעריים   הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם 10.2
  גוף המנהל או  מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ה    העירייהואין בהם משום אישור של  

 ולצד שלישי כלשהו.  עירייהיהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח  כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , ל
ואשר קשורים לנשוא ההסכם , יהיה סעיף בדבר וויתור    גוף המנהלבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך ה 10.3

, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והבאים      העירייהכלפי    גוף המנהל על זכות התחלוף של מבטח ה
 מטעמם.

ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים בפועל , המוקדם מבניהם, ימציא   14 10.4
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של  -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על  עירייהל גוף המנהלה

 מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בהסכם זה. 
שוב    עירייהל  גוף המנהלימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא ה   14 10.5

טחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מב
 תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:".  

מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו בתוקף    גוף המנהלה 10.6
 כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין. 

 חלת ההתקשרות על פי ההסכם. האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להת 10.7
גוף  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו ל 10.8

מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים    המנהל
   העירייה מור לעיל, אין בה כדי להטיל על  כא    העירייהכאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי  

 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 
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תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא     העירייהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי   10.9
 תהיה חייבת לעשות כך . 

או לתקן את האישור    לשנות  גוף המנהלתהיה רשאית לבקש מה    העירייהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי   10.10
על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה  

 אחריות כל שהיא.     העירייהאישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על 
י המצאת או אי הסדרת  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב א 10.11

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.   גוף המנהלביטוח כנדרש, יישא ה
לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות    גוף המנהלה 10.12

 העצמית הנקובה בפוליסה.
 לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.   גוף המנהלה 10.13
ו/או נבחריה ו/או     ירייההעמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    גוף המנהלה 10.14

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים  
הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול  

 כלפי מי שביצע נזק בזדון  .
ם הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי לבדו אחראי לתשלו  גוף המנהלה 10.15

 פי תנאי הפוליסות.-כל החובות המוטלות על המבוטח על
ו/או המשרד      העירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות    גוף המנהל הפר ה 10.16

  עירייה אחראי לנזקים שייגרמו ל  המנהל גוף  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או והבאים מטעמם, יהא ה
, והוא יהא   העירייהבאופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  

 .  העירייהמנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי 
א זכאית, אך ל    העירייהבהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה    גוף המנהללא עמד ה 10.17

ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל    גוף המנהלחייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של ה
לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של     העירייהסכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  

 תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .  גוף המנהלה
 

 שמירת סודיות .11

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין,  11.1
בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל  

רותים, עובדיו או מי  דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "מידע סודי"( שיגיעו לידי נותן השי
, וזאת במהלך    העירייהמטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם  

 מראש ובכתב.   העירייהללא אישור  -ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
ו  נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיע 11.2

 .  העירייהאליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 
רשאית ליתן הוראות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות      העירייה 11.3

קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא  
 בנדון.  העירייהשות אחר דרי

אלא   11.4 זה,  הסכם  לביצוע  מלבד  כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  מתחייב  השירותים  נותן 
 המוסמך.   העירייהבאישור מראש ובכתב מאת נציג 

לרשות   11.5 יעמיד  השירותים  נותן  שהיא  סיבה  מכל  זה  הסכם  סיום      העירייה עם 
הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם  בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע 

ו/או לצד   עירייה"המידע"(. כל המידע יועבר ל  -זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה )להלן  
, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח    העירייהשלישי שתמנה  
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כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו  , וללא    העירייהזמנים שייקבע ע"י  
 . העירייהקניינה הבלעדי של 

נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי  11.6
סח  מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנו 

 .4המצורף להסכם זה והמסומן כנספח 
 

 ביקורת .12

ביקורת       העירייה 12.1 לאחריה,  ובין  ההסכם  בתקופת  בין  עת,  בכל  לקיים  רשאים  יהיו  מטעמה,  מי  או 
 ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה. 

החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי   12.2
השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר 

 כנדרש.
נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או   12.3

וקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מב
מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו 

 .  העירייהעל ידי 
נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי   12.4

 לישי. בידי צד ש
 

 הפרת הסכם .13

יפר את ההסכם הפרה יסודית אשר    גוף המנהל רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אם ה    העירייה 13.1
ימים ממתן התראה בכתב; מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות   7לא תוקנה בחלוף  

 תחשבנה להפרות יסודיות של ההסכם:
 או מי מטעמו.    העירייהלא יבצע את תכנית העבודה כפי שאושרה לו על ידי ראש  גוף המנהלאם ה 13.1.1
 לא יעמוד בדרישות לשמירת סודיות. גוף המנהלאם ה 13.1.2
 לא יעמוד בדרישות לניגוד עניינים.  גוף המנהלאם ה 13.1.3

לא קיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה   גוף המנהלרשאית להפסיק את ההתקשרות באם ה  העירייה 13.2
 .  העירייהיום, על אף התראה בכתב מטעם  30יקן את הטעון תיקון תוך ולא ת

את התמורה    גוף המנהלב' לעיל, יחזיר ה   –בהתאם לאמור בסעיפים א'      העירייהבוטל ההסכם על ידי   13.3
השבת כל נזק או הוצאה שנגרמו לה   גוף המנהללדרוש מה    העירייהשקיבל, באם קיבל, וכן רשאית  

 לפי כל דין.  עירייהכתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו ל
ידי   13.4 , מבלי לגרוע מהזכויות    העירייהעל פי הוראות כל דין, תהא רשאית      העירייהבוטל ההסכם על 

ומי מטעמה לרבות  העומדות לרשותה לפי דין, לבצע את השירותים נשוא הסכם בעצמה או באמצעות  
לו לבצע את השירותים לתקופת   ולהציע  באמצעות המציע שדורג במקום הבא אחרי המציע הזוכה, 

 ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה. 
, בנוסף לסעדים העומדים לה על פי כל   העירייההוראה מהוראות הסכם זה, רשאית    גוף המנהלהפר ה 13.5

 דין, לנקוט את הצעדים הבאים, או מקצתם:  
הזוכה את הנזקים הנובעים מההפרה ולקזז את סכום הנזק מהתמורה המגיעה    גוף המנהל בוע מהלת 13.5.1

 לספק.
 הזוכה.  גוף המנהללממש את הערבות שניתנה להבטחת התחייבויות ה  13.5.2
ה 13.5.3 על  המנהללאכוף  את   גוף  אחרים,  באמצעות  או  בעצמו  לבצע  ו/או  ההסכם  קיום  את  הזוכה 

 הזוכה בהוצאות הביצוע.  גוף המנהלהזוכה, ולחייב את ה גוף המנהלההתחייבויות המוטלות על ה
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בהתאם לצרכים והנסיבות, לחייב את      העירייהבכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל, תהא רשאית   13.6
עקב אי    עירייה, בנוסף לאמור בפסקאות האמורות, גם בהוצאות טיפול מיוחדות שנגרמו לגוף המנהלה
לסטות      העירייהר בסעיפים לעיל בכדי להראות על הסכמת  ביצוע הוראות הסכם כאמור. אין באמו  –

 מתנאי המכרז ונספחיו.  
 

 בירור מחלוקות .14

בירור כל מחלוקת הקשורה ו/או הנובעת ממתן השירות על פי הסכם זה תהיה בסמכותו הייחודית של בית 
 המשפט המוסמך בבאר שבע  ולו בלבד.

 נציג המשרד .15

- אשר הוסמך על  העירייההנושא בתפקיד מנכ"ל  או עובד    העירייהלביצוע הסכם זה הוא עובד   העירייהנציג 
" )להלן:  לנותן     העירייה"(.  הנציגידו  בכתב  הודעה  מתן  ידי  על  עת  בכל  הנציג  את  להחליף  רשאית  תהא 

 השירותים.

 שונות .16

הסכם או הסדר שנערכו עובר  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל   16.1
 לחתימתו של הסכם זה. 

את האישורים הנדרשים על קיום    סח'נין    תעיריייעביר לידי    גוף המנהלההסכם לא יכנס לתוקף לפני שה 16.2
 ביטוחים וערבות הביצוע כאמור לעיל.

 להסכם. שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים  16.3

  3הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך   16.4
 בעת מסירתה. –ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד 

 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם. 16.5

 . גוף המנהליו, ייקבע בהסכמה בין המשרד לבין הכל נושא אחר שאינו מפורט בהסכם זה על נספח 16.6

 חשב מלווה: .17

הגוף המנהל מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו מלוא  
לסעיך   בהתאם  מסמך  142הסמכויותצ  כל  ו/או  חוזים  על  לחתום  הסמכות  לרבות  העיריות  לפקודת  ג 

, והגוף המנהל לא יהיה זכאי  של העירייה, וכי לחוזה זה אין כל תוקףשטומן בחובו התחייבות כספית  
 לכל תשלום מכוחו אם לא נחתם על ידי ראש העירייה, גזבר העירייה, והחשב המלווה בצוותא. 

 

על אף האמור לעיל ובכל   קיים כיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה בתב"ר מספר ______________.  
אך ורק  גוף המנהל  מובהר בזאת, כי התמורה עבור מתן השירותים נשוא חוזה זה, תועבר לדין אחר,  

תשלומים.   בדבר  להנחיותיו   ובהתאם  המממן,  הממשלתי  משרד  ו/או  מהגוף  הכספים  קבלת  לאחר 
איחור כל ה תשולם אך ורק בעת שחרור כספים מהגוף המממן ו/או מהמשרד הממשלתי בלבד והתמור
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מן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ החוזה שלעיל  מ בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף המ
 .גוף המנהלואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י ה

 ל החתום:ולראיה באו הצדדים ע

 

          

 __________________       ___________________ 

 גוף המנהל ה           העירייה

 

 אימות חתימה: 

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; כי 
עליו   חתמו  זה בשמו  הסכם  על  חתמו  אשר  וכי ה"ה_______________  בשמו;  כן  לעשות  ומוסמכים  לפני 

 חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים. 

 

 :  ________________________ חתימה וחותמת   __________ תאריך: ________ 
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 ההצעה הזוכה –נספח א' להסכם 

 תצורף לאחר וועדת המכרזים לבחירת הגוף הזוכה. 
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 אישור קיום ביטוחים –להסכם  'נספח ב

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.

 לכבוד

  העירייהו/או עמותות של  העירייהו/או חברות בנות ו/או תאגידים של  עיריית סח’נין

 "  (   העירייה)  להלן :  "

 

 

 אישור על קיום ביטוחים של  _______________  הנדון:

 "( גוף המנהל)להלן "ה ח.פ. ____________ 

 )להלן "ההסכם"(  עיריית סח’ניןב 922למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות תכנית חומש להסכם בקשר 

 

גוף אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם ה
 את הביטוחים להלן: המנהל

על פי דין   גוף המנהלהפוליסה מבטחת את אחריותו המקצועית של הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.  .1
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  2,000,000 בגין בגבולות אחריות של 

בביטוח זה מכסה בין השאר גם : אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אחריות שילוחית.  
 אובדן מסמכים ומידע.  

ואת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בגין    העירייההביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את 
 תם כאחד מיחידי המבוטח.  ולצורך כיסוי זה יראו או גוף המנהלאחריותם למעשה או מחדל של ה

בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו  
 .העירייהכנגד  גוף המנהלבלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות ה

 אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים . 

 . לעירייה גוף המנהלקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת מתן שרות של הבפוליסה רשום תאריך רטרוא

 ₪  60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

כלפי צד   גוף המנהל. הפוליסה מבטחת את אחריותו של ה פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 מצטבר במשך תקופת הביטוח.  ₪  לתובע אחד וב 1,000,000 שלישי כלשהו בגבולות אחריות של 

ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את  
גוף  , את המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והבאים מטעמם בגין מעשה או מחדל של ה העירייה

נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים  ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו  המנהל
 על פי ביטוח זה.  
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כלפי עובדיו  . הביטוח   גוף המנהל. הפוליסה מבטחת את חבות ה פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .3
ואת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במידה ומי מהם יחשב כמעביד   העירייהמורחב לשפות את 

 . הלגוף המנשל מי מהמועסקים על ידי ה
 גבולות האחריות בפוליסה זו הנם ___________ ₪ לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. 

 בהתייחס לפוליסות לעיל: 

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח   .1
כלפי   יופעל  לא  וכלפי   העירייהאחר,  והגליל  הנגב  לפיתוח הפריפריה,  וכלפי המשרד 

על הביטוח  ולגביהם,  אותם -מבטחיהם,  המזכה  ראשוני",  "ביטוח  הוא  הפוליסה  פי 
שתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות ה

לחוק חוזה הביטוח,   59זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  
 . 1981-התשמ"א

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא   .2
 ום מראש.י 60לפחות    העירייהאם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 בלבד. גוף המנהלהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על ה .3
4.    : כלפי  התחלוף  זכות  על  מוותרים  הנגב     העירייהאנו  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 

והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. הוויתור   העירייהוהגליל . והבאים מטעם  
 לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 

 ו במפורש ע"י האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונ

 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________ 

 

           ___________      __________    __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם   תאריך                  

 

 

 

 

 

 

 : הביטוחפרטי סוכן 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________ 

 

 רשימת הפוליסות:  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי    

ביטוח אחריות     
 מעבידים

ביטוח אחריות     
 מקצועית 
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 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 בבכבוד ר

 

 שם חברת הביטוח _________________________ 

 

           ___________      __________    __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם   תאריך                  

 

 

  

 רשימת הפוליסות:  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי    

ביטוח אחריות     
 מעבידים

ביטוח אחריות     
 מקצועית 
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 מכרזנוסח ערבות  –נספח ג' להסכם 

 

     שם הבנק/חברת הביטוח  
      מס' הטלפון  

      מס' הפקס:
 

      הנדון: ערבות מס'    
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
 

אלף שקלים  (, צמוד   שלושים₪, )במילים:     20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  
מאת: תדרשו  ________________אשר  מיום  לצרכן  המחירים  ___________________    למדד 

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות    - 6/2021עם מכרז מס'  )להלן החייב"( בקשר
 .עיריית סח’ניןב 922תכנית חומש 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר יום    7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל בתוך  
שיכולה  שהיא  כל  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  חייבים  שתהיו  מבלי  רשום, 

 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 
 

 29/6/2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  
    פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: -דרישה על

              
 שם הבנק/חב' הביטוח:___________________ 

 מ' הבנק ומס' הסניף :______________________ 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
           
 שם מלא                  חתימה וחותמת      תאריך 
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 טופס הצעת המציע – 3נספח 

 כללי: .1

יש להתייחס לכל הסעיפים. מקום שהדבר אינו רלוונטי למציע יש לציין "לא רלוונטי" ולא להשאיר   1.1
 מקום ריק.

 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.  1.2
פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר,  בכל  מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור   1.3

 תפקידו ופרטי ההתקשרות עימו )טלפון ודוא"ל(. 
 

 פרטי המציע: .2

 שם המציע

 

 

 כתובת המציע

 פרטי איש קשר

 שם איש קשר

 

 

 תפקיד איש קשר 

 טלפון

 

 

 דוא"ל פקס

 

 מעמדו המשפטי של המציע: .3

 מורשה/שותפות/אחר( __________________.צורת התאגדות )חברה/עוסק  3.1

 מספר מזהה במרשם הרלוונטי ______________________.  3.2

 מספר העובדים אצל המציע ________________________.  3.3

 מספר העובדים המקצועיים אצל המציע ______________________.  3.4
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 ותפקידם:המחייבת את הגוף המנהל מורשי החתימה אצל המציע  3.5

 

 דוגמת חתימה תפקיד ת.ז. שם מס"ד

1     

2     

 

 :העירייהמנהל הפרויקט שיכהן גם איש הקשר עם פרטי  .4

 דואר אלקטרוני טלפון ת.ז שם המנהל

    

 

 התחייבות המציע:  .5

ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך   5.1
 בשותפות רשומה כחוק. ורק אם מדובר 

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני מקבלם   5.2
 במלואם ללא סייג. 

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים   5.3
 התאמה אחרת. וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי

הנני מצהיר כי אני מודע ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצוע השירותים, ולא יהיו לי   5.4
 כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור. 

הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על פי   5.5
 . העירייהנה המלאה שלכל הוראות המכרז, לשביעות רצו

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי ידע ואמצעים   5.6
 כנדרש לביצוע העבודות ברמה הגבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז. 

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד תום   5.7
 תשעים הימים מן המועד האחרון להגשת ההצעה כקבוע בתנאי המכרז. 

ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי לפי   5.8
 העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא   5.9
 . עירייהבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לל

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז   5.10
זה כולן או חלקן. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים המפורטים במסמכי מכרז  

 זה.
ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא נמסרה לי   5.11

 כל מחויבות כלפי.    העירייההודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על 
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ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אחתום על הסכם   14אם אזכה במכרז, אני מתחייב בזאת כי בתוך  5.12
רף למכרז זה. ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד הקצוב לכך  לביצוע השירותים בנוסח המצו

 מהווה תנאי לסיום הליכי התקשרות.
אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור בסעיף יג' לעיל, כולו או מקצתו, במועד הקצוב   5.13

ות. כמו  תהא רשאית לחלט את הערב  העירייהלעיל, אאבד את זכותי לביצוע השירותים נשוא מכרז ו
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המשרד עקב הפרת  

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי זו.
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .6

 רשימת המסמכים מובאת לנוחות המציעים בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.

 המסמך מס"ד
צורף / לא 

 צורף

  (2הסכם ההתקשרות )נספח   .1

  (3טופס הצעת המציע )נספח   .2

  (4טופס הצעת המחיר )נספח  .3

  (5פירוט ניסיון המציע )נספח  .4

  תעודות השכלה וקורות חיים עדכניים .5

6. 
 גוף המנהלמסמך המפרט את החזון הכלכלי הנדסי של ה

 סח'ניןהמוצע לפיתוח העיר
 

7. 
מסמך המפרט אודות המשרד המציע, תחום עיסוקו, פעילותו, 
 ומבחר פרויקטים שביצע בהתאם לתנאי הסף ודירוג האיכות .

 

  (6התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיות )נספח  .8

  (7תצהיר בדבר הרשעות קודמות )נספח  .9

  (8מחזור כספי )נספח הצהרה בדבר  .10

11. 
הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים 

 (9ותשלום שכר מינימום )נספח 
 

  ( 10התחייבות לקיים את חוקי העבודה )נספח  .12

  א'( 11ערבות מציע )נספח  .13

  ( 12הצהרה בדבר עמידה בדרישות המכרז )נספח  .14

15. 
עסקאות גופים ציבוריים )לרבות אישורים תקפים לפי חוק  

 ניהול פנקסי חשבונות( 
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16. 

 אם המציע הוא תאגיד: 
 . תעודת רישום תאגיד עדכנית1

 . אישור היעדר חובות לרשם התאגיד הרלוונטי 2

 

17. 

 אם המציע הוא עמותה / מלכ"ר:
 . תעודת רישום עמותה עדכנית1

 2016. אישור ניהול תקין לשנת 2

 

  המכרז חתומים מסמכי  .18

19. 
.ב' לחוק חובת המכרזים, 2על מציע העונה על הדרישות בסעיף 

, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור 1992 –התשנ"ב 
 ותצהיר, לפיו העסק הוא שליטת אישה

 

  המלצות 20

 

 _______________  ____________________________  _______________ 

 תפקיד    חתימה    שם 

 

 _______________  ____________________________  _______________ 

 תפקיד     חתימה    שם  

 

 תאריך ___________________ 

 

 חותמת תאגיד_________________ 

_________________, מרח' ______________, מצהיר   אני הח"מ עו"ד ___________, בעל מספר רישון 
  ________________________ המציע  את  לייצג  מוסמכים   ___________________ ה"ה  כי  בזה 

 וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 

 

    ____________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת     תאריך    
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 נספח 4 טופס הצעת מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות תכנית חומש 922 בעיריית סח’נין

 לכבוד

   סח'נין תעיריי

הנדסיים   אספקת שירותיםעבור  גוף המנהלפנייה לקבלת הצעות ל  - xx/2021הצעה למכרז הנדון: 
 עיריית סח’ניןבבתחום הגיאואינפורמציה 

 תיאור המציע: 

 לפרט את המידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע 

 המציע יפרט את הפרטים הבאים:

 שם המציע:                       ___________________ 

 מספר רישום:                   ___________________ 

 כתובת:                             ___________________ 

 ___________________        פקס: ______________ טלפון:                                

 שם איש קשר ותפקידו:    ___________________  

 טלפון איש הקשר:            ___________________ 

 הנני להגיש בזאת הצעת מחיר לעבודות שבנדון כדלקמן:
 

 המחירים הנ"ל הם לפני מע"מ

אומדן  תיאור הסעיף סעיף

 שעות

הצעת 

מחר 

לשעת 

 עבודה

סה"כ 

 הצעה ב ₪   

בהקמת   1א למומחה  עבוד  שעות  עבור 

מערכות   בניית   GISוהטמעת  לרבות 

ויישומים מידע  שעות   100  - שכבות 

 חודשים  36לחודש ל 

3600   

וניהול   2א להכנת  עבודה  שעות  עבור 

עד   ל  10מכרזים,  לחודש   36  -שעות 

 חודשים

360   

אחרים  3א פרויקטים  על  ופיקוח  ניהול 

   922במסגרת תכנית 

1600   

    מע"מ   לפניסה"כ הצעה  



 

  6/2021מכרז פומבי מס'  –עריית סח'נין  

 922תכנית חומש  –למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות 

 

__________________________________________________________________________________ 

40 

 

 אני הח"מ __________, נושאת ת.ז. מס' __________ )להלן: "המציע"(:

 אם המציע תאגיד 

מס' _________ מורשי חתימה -__________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו  -אנו הח"מ _________ ו
 ________________ שמספרו __________ )להלן: "המציע"(. מטעם ___________ הרשום אצל 

 כתובת __________________________ טל______________ פקס _______________ 

 לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן: 

רז זה, הכול בהתאם להוראות מפרט מכרז המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכ .1
זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על ידי המציע  

 אם יזכה במכרז. 
2.  %_______ )בספרות(  בשיעור  הנחה  בזה  מציעים  ונספחיו,  המכרז  מסמכי  בכל  היטב  שעיינו  לאחר 

הת על   %__________________ ))במילים(  המקסימלי  (.   235עריף   ₪ 
 

 .5%2שיעור ההנחה המרבי לא יעלה על  
מע ,ההתקשרות על החלים והיטלים אגרות ,המיסים כל את כוללת לעיל הנקובה התמורה .3   .מ"למעט 

 כדין. מ"מע יתווסף תשלום לכל
 
 מצ"ב כל מסמכי המכרז הנדרשים.  .4

 על החתום:

                             _____________                           ______________________ 

 שם המציע + חתימה                תאריך                                                                 

 אם המציע תאגיד: 

                                                __________________ ____________________ 

 תאריך                           חתומת התאגיד                                             

 _______________                ___________                     _____________________ 

 תאריך                          שם מורשה החתימהחתימת מורשה חתימה                                    

 _______________                 __________                      _____________________ 

 חתימת מורשה חתימה                                    תאריך                           שם מורשה החתימה

 אימות חתימה

מאשר בזאת כי ביום ___________הופיע/ה בפני במשרדי                    מ.ר                                עו"דאני הח"מ.  
אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר   מר/גב'

 חתם/ה על הצהרה זו בפני.  אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן 

 _____________                          _____________              ___________ 

 שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך 
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   –אם המציע תאגיד 

 אימות חתימה

 

שהמציע אני   בזה  מאשר   ___________________ שכתובתי  עו"ד  הח"מ__________________ 
ה"ה  וכי  ה_____________  רשם  אצל  בישראל  כדין  הרשום  תאגיד  הנו  לעיל  החתום   ____________

ו מוסמכים   -___________________  זו,  הצעה  על  המציע  מטעם  בפני  חתמו  אשר   _______________
 ת המציע בחתימותיהם . לעשות כן ולחייב א

 

                                      ___________________       ____________________ 

 עו"ד         תאריך                                                                           
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 המנהל הגורםפירוט ניסיון  – 5נספח 
 

 המוצע___________________ החברה המנהלת/הגוף המנהל שם 
 _______________________________  השכלתמנהל הפרויקט מטעמו

 .ומכתבי המלצה עדכניים חיים קורות ,המוצע מנהל הפרויקט השכלת על המעידות תעודות לצרף * יש
 

 על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון מנהל הפרויקט, בין השאר, כמפורט להלן:  
 

שם המסגרת/ 
מזמין 

 השירות/
 הפרויקט

פרטים בדבר המסגרת   
ומהות השירות שניתן  

ידי המציע/בדבר  -על
 הפרויקט –השירות 

הסעיף בתנאי  
הסף / אמות 

 המידה 

 תקופת
מתן 

השירות/הפעלת 
 הפרויקט

יש לציין מתאריך  
)שנה, חודש 

ויום( ועד תאריך  
)שנה, חודש 

 ויום(

ציין באם 
הועסקת 

 כעובד
שכיר / 
 עצמאי 

פרטים 
בדבר 
אנשי 
 קשר

ין יש לצי
שם, 

כתובת 
ומס' 
 טלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 .מנהל הפרויקט/הגורם המנהל* ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון 
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיות* – 6נספח 

 בנפרד גוף המנהל *יש למלא לכל 
 

 תאריך ________ 

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עיריית סח'נין 

 הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

 מבוא

הסכם   "(  העירייה)להלן:  ,  ת סח'ניןעיריילבין  )להלן: "נותן השירותים"(  ונחתם בין ___________   הואיל
לאספקת   )להלן: "ההסכם"(התקשרות מיום __________ בחודש_________ שנת __________  

 השירותים המפורטים בהסכם )להלן: השירותים"(; 

 ;עירייהואני מועסק על ידי נותן השירותים כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים ל  והואיל

תים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה  הסכימה להתקשר עם נותן השירו    העירייהו והואיל
וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן  

 על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן; 

קתי או בקשר אליה יתכן ואעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העס והואיל
( כלשהם לרבות מידע המהווה חלק ממאגר מידע, תכתובת,  know - how, או ידע )information)מידע )

ידיעה כהגדרתה בסעיף     91חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או 
מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי   1977  –לחוק העונשין, תשל"ז  

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע    –עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל  
אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין  

 )להלן: "המידע"(; ן עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים, ודו"חות  ישיר ובי

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף   והואיל
המו המשרד  נציג  אישור  קבלת  ללא  ההסכם,  לעניין  המוסמכים  המשרד  לנציגי  מלבד  סמך  כלשהם 

לחוק   118מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף  
  ;1977 -העונשין, תשל"ז

 כדלקמן:    העירייהאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.   .1
ממתן   .2 הנובע  או  הקשור  כל  ו/או  המידע  של  ומוחלטת  גמורה  סודיות  על  לשמור 

 השירותים. 
מתן  .3 במסגרת  לידיעתי  הובא  או  נמסר  שלשמה  למטרה  ורק  אך  במידע  להשתמש 

השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש 
גרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך  עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא ל

 או אופן שהם, את המידע. 
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ידי -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את 

להעביר,   לפרסם,  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  להביא המידע,  או  למסור  להודיע, 
לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל 

 חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.  
לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי  .5

, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע
 הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .

האמור  .6 את  שישנם,  ככל  מטעמי,  מי  או  משנה  קבלני  או  עובדי  לידיעת  להביא 
 בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

ין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, להיות אחראי כלפיכם על פי כל ד .7
אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין 

 אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  
חפץ  .8 או  אחר  או  כתוב  חומר  כל  לכך  כשאתבקש  מיד  ולחזקתכם  לידיכם  להחזיר 

או  שקי השירותים  מתן  עקב  לידי  או  לחזקתי  שהגיע  או  לכם  השייך  או  מכם  בלתי 
. כמו   העירייהשקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור 

 כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 
 ו משום פגיעה בחובותיי שלפי    שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש ב .9

או שבעטיו אני עשוי להימצא,   עירייהכתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים ל
במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת 

עניינו   לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות  עירייהמתן השירותים ל
של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף 
בשליטתי אשר לי או לקרובי חלק בו, בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או  
בזכות למנות מנהל ו/או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או  

)להלן: "עניין ד עמי או בפיקוחי, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים  שותפי, או עובד העוב
 אחר"(. 

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי  .10
לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או   עירייהאו עיסוקי במסגרת מתן השירותים ל
 עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.

הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  .11
 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.  

זו לרבות בכל מק .12 רה שאגלה מידע כאמור השייך לכם בכל מקרה שאפר התחייבות 
נפרדת  תביעה  זכות  לכם  תהיה  לפעילויותיכם,  הקשור  ו/או  ברשותכם  הנמצא  ו/או 

 ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  
לרבות   .13 זה  התחייבות  לכתב  בהתאם  שלא  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  הנני 

וחוק הגנת הפרטיות,   1997  -ל"זמסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התש 
 . 1981 -התשמ"א

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.   .14
וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .15 מוסכם 

 הוראות כתב התחייבות זה.  
זכות או סעד או סמכות אחרת   מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל .16

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית למשרד על
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 ולראיה באתי על החתום 
 

 היום: _____ בחודש: ________ שנת: ________ 

 שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________ 

 חתימה: _____________________ 
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 הרשעות קודמות*תצהיר בדבר  – 7נספח 

 בנפרד גוף המנהל *יש למלא לכל 
 

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות תכנית חומש  - xx/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 
 עיריית סח’ניןב 922

 אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________מצהיר בזאת כדלקמן:

נחקרתי   .1 ו/או  הורשעתי  ושירותים(  לא  )סחורות  קניה  מס  חוק  לפי  בעבירות  או  ביטחונית  בעבירה 
; חוק הפיקוח על המטבע,   1975-; פקודת מס הכנסה ; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  1052-התשי"ב

, למעט  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  438עד    414-ו   393עד    383,  297עד    290; סעיפים    1978-התשל"ח
 . 1981-מרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"אהרשעות שנמחקו לפי חוק ה

 או )מחק את המיותר( 
נחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות )פליליות( ___________________ )יש  

 לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 ידוע לי כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז שבנדון עלי לעבור בדיקות ביטחוניות. .2
 

הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי  .3
פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, השתמ"א על  - במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, 

1981. 
 

ור  כמו כן למען הספר ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמ .4
 לעיל.

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של הרשות עם הזוכה במכרז שבנדון.  .5
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 _________  ______________  _______________    _____________   ____________ 

 שם פרטי ומשפחה          שם האב                          שנת לידה             תעודת זהות    תאריך

 _______________  ____________________________  _____________________ 

 חותמת וחתימה       תפקיד                                       כתובת                                                  

 אישור

ת.ז.   ____________ ה"ה  בפניי  הופיע   _______ ביום  כי  מאשר  עו"ד   ____________ הח"מ  אני 
___________ המשמש בתפקיד _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

 זה. לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר 

           _________________ 
 וחותמת עו"ד חתימה           

         



 

  6/2021מכרז פומבי מס'  –עריית סח'נין  

 922תכנית חומש  –למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות 

 

__________________________________________________________________________________ 

47 

 

 הצהרה בדבר מחזור כספי – 8נספח 

 

מרח'   ,________________ רישיון  מספר  בעל   ,________________ רו"ח  הח"מ,   אני 
השנים   בין  כין  בזה  מצהיר  המציע   2015-2020_________________________,  היה   ,

 2,000,000  -___________________ ע.מ/ ח.פ _________________ בעל מחזור הכנסות שנתי הגבוה מ
. ₪ 

 

 

 ______________________   ________________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך           
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 ותשלום שכר מינימוםהצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים  – 9נספח 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________   
 שמספרו ____________)להלן: נותן השירותים( מצהיר בזאת כי: 

)להלן"  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
 ."(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותוחוק עסקאות גופים ציבוריים"

" המונח  של  תנאים   –"  עבירהמשמעותו  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 
עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו , ולעניין  1987-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א

דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף   הגברת האכיפה של  על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק  עבירה  גם   ,
 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 במציע מתקיים אחד מאלו )יש לסמן את האפשרות המתאימה(:

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .1
ההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע בהתקשרות מספר ____________  

 לאספקת ___________ עבור _____________.
 וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו   .2

 עד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.לפחות ממו
ולא חלפה שנה בפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו   .3

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. אחת
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  
          ________________ 
 חתימה          

 
 אישור

 ______ הח"מ  מר/גב' אני  בפני,  הופיע/ה   _______________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   ,______
________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 ה עליה בפני.  /דלעיל וחתמ
 

         __________________ 
 חתימה וחותמת                
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 התחייבות לקיים את חוקי העבודה  – 10נספח 

 

מטעם  החתימה  מורשה   ,_________________ מס'  ת.ז.  נושא   ,________________ הח"מ  אני 
________________ שמספרו ______________ )להלן: "המציע"( מצהיר בזאת כי הריני מתחייב לקיים 
בחוקי  האמור  את  זה,  הסכם  לפי  השירותים  בביצוע  ידי  על  שיועסקו  העובדים,  לגבי  ההסכם,  תקופת  בכל 

 העבודה. 

 

         ___________________ 

 חתימה         

 

 

 אישור
מר/גב'  בפני,  הופיע/ה   _______________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   ,____________ הח"מ  אני 
________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה את האמת וכי ת/יהיה צפוי/
 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  

 
         __________________ 
 חתימה וחותמת                
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 למכרזנוסח ערבות א'  11נספח 
 

     שם הבנק/חברת הביטוח  
      מס' הטלפון  

      מס' הפקס:
 

 מציע   -כתב ערבות  
 לכבוד 

  עיריית סח’נין
 
      הנדון: ערבות מס'   
 

₪ (,    ____________₪, )במילים:     ___________  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
בקשר        אשר תדרשו מאת:  החייב"(  מס'   )להלן  מכרז    עם 

 . עיריית סח’ניןב 922לעבודות תכנית חומש פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח   - 6/2021
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר   15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל בתוך  

שיכולה  שהיא  כל  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  חייבים  שתהיו  מבלי  רשום, 
 את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה 

 
 29/6/2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

    פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: -דרישה על
              

 שם הבנק/חב' הביטוח:___________________ 
 מ' הבנק ומס' הסניף :______________________ 

 ניתנת להעברה.ערבות זו אינה 
 
           
 שם מלא                  חתימה וחותמת      תאריך 
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 נוסח ערבות ביצוע –ב'11נספח 

 

     שם הבנק/חברת הביטוח  
      מס' הטלפון  

      מס' הפקס:
 

      הנדון: ערבות מס'    
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
 

(   __________)במילים:  _________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   )תמולא   ₪ 
של   בסך  הזוכה  בחירת  הכולל(  5%אחרי  הזכיה  מיום ממחיר  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד   ,

מאת: תדרשו   ________________אשר 
יה לקבלת הצעות למתן  פני   -  6/2021חוזה מספר  עם    ___________________ )להלן החייב"( בקשר

 .עיריית סח’ניןב 922שירותי ניהול ופיקוח לעבודות תכנית חומש 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר   15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל בתוך  

שיכולה  שהיא  כל  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  חייבים  שתהיו  מבלי  רשום, 
 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 
חודשים מיום   36_____________ )ימולא אחרי חתימת החוזה ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

 התחלתו(
    פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: -דרישה על

              
 
 

 נק/חב' הביטוח:___________________ שם הב
 מ' הבנק ומס' הסניף :______________________ 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 
 
 
        _________________    
 שם מלא                  חתימה וחותמת      תאריך 
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 התחייבות לעמידה בדרישות המכרז*  – 12נספח 

 בנפרד גוף המנהל *יש למלא לכל 
 

אני _______________, בעל מספר זהות ________________, ו ________________, בעל מספר זהות 
________________, המוסמכים לייצג את המציע ________________ )להלן: "החברה"( ולחייבה 

 בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:

 אנו עומדים בתנאים המקדימים. .1

 הבנו את מהות העבודה, ואנו מסכימים לכל תנאיה.  .2

בטרם הגשת ההצעה קיבלנו את מלוא המידע האפשרי, ובדקנו את כל הפרטים  .3
והעובדות, ולפיכך נהיה מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או הבנו פרט או תנאי 

 כלשהו של המכרז, על כל פרטיו וחלקיו. 

מן הרשום במכרז זה ובנספחיו, וכי הבאנו  ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות .4
בחשבון את כל המידע שנתקבל כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמציא המשרד, 

 וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתנו השונים. 

 

 _________________   ____________________  ___________________ 
 חותמת    חתימה    שם

 _________________   ____________________  ___________________ 
 חותמת    חתימה    שם

 
 
 

 אישור
מר/גב'  בפני,  הופיע/ה   _______________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   ,____________ הח"מ  אני 

לומר ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  
 

         __________________ 
 חתימה וחותמת                
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 הצהרה על ביצוע שעות עבודה שניתנו בפועל דוגמה לטופס   – 13נספח 
 טופס זה עם כל הגשת חשבונית.   העירייהלהגיש לראש החברה המנהלת על 

 
 הריני להצהיר כי ביצעתי את השעות המפורטות כדלקמן: .1

תאריך ביצוע  
 השירות

 שעות ביצוע )תחילה וסיום(
מס' שעות עבודה  

 שביצעו
 תיאור השירות

   0.00  

   0.00  

   0.00  

   0.00  

   0.00  

   0.00  

   0.00  

   0.00  

  0.00   סה"כ

 
 הריני מצהיר בזאת כי דיווח שעות העבודה הינו בהתאם לשעות שבוצעו בפועל.  .2

 
חברת שכר 

 המנהלת
 ₪ 

 ₪  סה"כ ללא מע"מ 

 ₪ 17%מע"מ 

 ₪  סה"כ כולל מע"מ 

 
שם מבצע 

 העבודה:
 

  תאריך:

  שם החברה:

  ח.פ.:

  חתימה וחותמת: 

 תעריף לשעת יעוץ: ________ ₪  
 אישור נציג המשרד וחתימה: _________________________ 

 : __________________ גוף המנהלחתימת ה
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 נספח 14 - הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצת העירייה 

 לכבוד
 סח’נין עיריית

 
 א.ג.נ. 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  סח’נין עירייההנני מצהיר בזאת כי  .1
 הקובע  כדלקמן :  1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  1.1

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים עירייה״חבר  
,  העירייה בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  לעסקה עם  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 
נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   )א( של ההודעה בדבר כללים  12כלל    1.2 עניינים של  ניגוד    למניעת 

 הקובע:  
או    עירייה חבר     -״  עירייה. לעניין זה, ״חבר  העירייהלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם    העירייה״חבר  

 קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. 
 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי:  59סעיף  1.3

זוגו, סוכנו או שותפו,   -, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בןעירייהבד  "לא יהיה לעו
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש    העירייהכל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם  

ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות    העירייהלעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי  
 מספקת ״. עירייההמהשירותים ש

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

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

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד       אחראי בו.  ברווחיו של
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

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

 עיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי ל .4
( לצו המועצות המקומיות 3ב׳)   89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .5

מליאת   לפיהן  אזוריות(,  של    העירייה)מועצות  להתיר   2/3ברוב  רשאית  הפנים,  שר  ובאישור  מחבריה 
סעיף   לפי  ותנאיו   'א  89התקשרות  שהאישור  ובלבד  אזוריות(,   )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  )א( 

 פורסמו ברשומות. 
 תימת מורשי חתימה של ח

 
 ______________ :אריךת      המציע:_____________________ 


