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נספח א'

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
רח' מודיעים  ,10שוהם
טל ;03-9791177 :פקס03-9797711 :

מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2022
פניה לקבלת הצעות שירותי ייעוץ ,ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה
האזורית חבל מודיעין
 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

טבלת מועדים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

תאריך

יום

שעה

3/7/2022

א'

12:00

א

יפורסם באתר

ג'

עד השעה 15:00

מועד לפרסום תשובות הבהרה – באתר 10/7/2022

המועד
הצעות

האחרון

להגשת 19/7/2022

פתיחת מעטפות – מציעים רשאים  19/7בשעה 17:00
להשתתף במעמד הפתיחה בכפוף
להנחיות משרד הבריאות
 .1כללי
 .1.1החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן  -החברה ו/או המזמין) מזמינה בזאת הצעות לקבלת
שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה האזורית חבל מודיעין ,הכל כמפורט
במסמכי מכרז זה (להלן -השירותים).
" .1.2רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  -את תנאי המכרז ,המסמכים הנלווים ,ונוסח החוזה עליו יידרש
הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של  ₪ 500כולל מע"מ שלא יוחזר לרוכש,
בהעברה בנקאית בטלפון –  03-9791177או במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ בשעות
העבודה הרגילות ,כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה בגין הרכישה ,למייל
 ,liats@calcalit.co.ilעם קבלת המייל והקבלה המצורפת ,יישלחו מסמכי המכרז במייל חוזר לרוכש
המכרז ,לחלופין ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט .תשומת לב המציעים  -רכישת
מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי
המכרז .מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא
לדיון.
 .1.3ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:
 ./https://www.calcalit.co.ilיש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של החברה.
 .2מהות השירותים
 .2.1החברה הכלכלית לפתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן -החברה ו/או החכ"ל) מנהלת מעת לעת פרוייקטים
שונים עבור המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן -המועצה) .מכרז זה מתפרסם עבור החברה ועבור
המועצה.
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 .2.2השירותים במכרז הם שירותי ייעוץ ,ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה בהתאם
למסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני ,הוראות נציג החברה ולהוראות כל דין (להלן -השירותים).בכפוף
ליתר הוראות ההסכם השירותים יבוצעו עבור החברה וכן עבור המועצה האזורית חבל מודיעין
 .2.3השירותים העיקריים במכרז זה מחולקים לשני שירותים -
 .2.3.1שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של פרויקט הקמת מבני ציבור בישוב מבוא
מודיעים (להלן -פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים).
ביצוע פרויקט זה נתון לשיקול דעתה של החברה .כמו כן ,פרויקט זה מותנה בקבלת מימון
חיצוני מאת רמ"י .ככל שלא יתקבל המימון – לא יבוצעו השירותים .ככל שיתקבל מימון
חלקי ,תהיה רשאית החברה להתאים את ביצוע השירותים למימון הנדרש ובהתאמה
להפחית את התמורה ליועץ.
 .2.3.2שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום שיפוט המועצה (להלן -שירותי
הייעוץ השוטף) .שירות זה יבוצע ע"פ בחירת המועצה  /חברה – ישירות מול החברה או
ישירות מול המועצה .במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,יחתם הסכם
מול המועצה בנוגע לשירות זה והמועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול הזוכה.
.2.3.3

מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להחליט על ביצוע
חלקי של השירותים ולקבל רק חלק מהשירותים מהזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה מהחכ"ל ככל שהוחלט על ביצוע חלקי של השירותים .

 .2.4תקופת השירותים הינה לתקופה של  24חודשים .לחברה אופציה להארכת תקופת ההסכם ,שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט לעד  3שנים נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחד .מובהר בזאת כי בכל הנוגע
לפרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים – ככל שיוחלט על ביצוע השירות הנ"ל ,תקופת ההסכם בהתייחס
לשירות זה הינה עד לתום הפרויקט.
 .2.5התמורה עבור ביצוע השירותים תהיה כמפורט להלן -
 .2.5.1עבור שירותי פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים  -עמלה /שכ"ט שיגזר מעלות הפרויקט בפועל
כהגדרתו בהסכם ,בהתאם להצעת המציע והוראות ההסכם.
 .2.5.2עבור שירותי הייעוץ השוטף – ע"פ מחירון המכרז בהפחתת הנחת המציע ,ע"פ ביצוע בפועל
וכמפורט בהסכם .במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,יחתם הסכם מול
המועצה בנוגע לשירות זה והמועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול הזוכה
.2.6

בחינת ההצעות ושקלול ההצעות  -תעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח א'.1

.2.7

בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר הוראות
מכרז זה.

.2.8

המציע המשתתף במכרז מצהיר ,כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי
לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

.2.9

נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.

 .3דרישות סף להשתתפות במכרז –
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בדרישות הסף המצטברות הבאות -
ניסיון  /השכלה
 .3.1הגורם שיספק את השירותים בפועל מטעם המציע עומד בדרישות הסף המצטברות הבאות –
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 .3.1.1זהות הגורם –
 .3.1.1.1בתאגיד – בעל המשרד או שותף במשרד.
 .3.1.1.2בעוסק מורשה (גורם יחיד) – המציע בעצמו.
 .3.1.2ותק וניסיון –
 .3.1.2.1ניסיון של  10שנים לפחות בניהול פרוייקטים הנדסיים עבור רשויות מקומיות או
תאגידים עירוניים .
 .3.1.2.2במהלך התקופה החל משנת  2018ואילך ניהל ופיקח על ביצוע פרוייקטים של בניה/
תשתיות עבור רשויות מקומיות /תאגידים עירוניים -
 .3.1.2.2.1לפחות  5פרוייקטים מגוונים ,בתחום הבניה והתשתיות ,היקף כספי (ביצוע)
של  3.5מלש"ח לכל פרויקט לפחות ,כאשר לפחות  3מהפרויקטים הם
פרוייקטים של הקמת מבני ציבור .
 .3.1.2.2.2לפחות פרויקט אחד בתחום הבניה בהיקף כספי (ביצוע) של  15מיליון .₪
 .3.1.2.3בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים  -בעבודה מול רמ"י ומשרדי ממשלה בהיבטי תכנון/
מוניציפלי .
 .3.1.2.4בעל רקע וניסיון מוכח של לפחות  5שנים משנת  2014ואילך בתחום התכנון והבניה
עבור לפחות ועדה מקומית/מרחבית אחת לתכנון ובניה.

 .3.1.3השכלה והכשרה נדרשת (במצטבר) –
מהנדס רשום בפנקס המהנדסים ,במדור מבנים ,כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים,
התשי"ח –  1958ורשוי במשרד העבודה והרווחה ,בתוקף.

להוכחת עמידת המציע בסעיף  3.1על תתי סעיפיו יצורפו להצעה –
 למלא את ההצהרות המצורפות למכרז בנספח ו'. המלצות המצביעות על הניסיון הנדרש או רשימת ממליצים. תעודות השכלה והכשרה המצביעות על ההשכלה /הכשרה הנדרשת. רישיון מהנדס בתוקף. אישור רו"ח של המציע בדבר מעמד הגורם המוצע במציע..3.2

המציע צירף להצעה ערבון  -שיק של המציע או שיק בנקאי כנדרש להלן בסעיף  9במסמכי המכרז.

.3.3

המציע נעדר זיקה לחבר מועצה או דירקטוריון החברה ו/או עובד מועצה או עובד החברה  -להוכחת
האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,מאושרת ע"י עו"ד.

.3.4

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור לשמש כאיש צוות מטעם
המציע  -לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מרמה וזאת בחמש ( )5השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה – .יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

.3.5

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו  /או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים
והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א  - 1981 -יש לצרף
הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

.3.6

המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה.

.3.7

הצעת המחיר לא חרגה מטווח המחירים שנקבע במכרז זה.
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.4

צירוף מסמכים
על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים
שנדרש לצרף) ,את המסמכים הבאים:
נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים .על כל
מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור (קרי,
 4.4 ,3.5 ,3.4 ,3.2 ,3.1וכיו"ב).
בכדי להקל על איתור בעת פתיחת ההצעה (ולשם כך בלבד) ,נא לשים את הערבון שלפי סעיף  9להלן יחד
עם כתב הצעה והתחייבות  -נספח ו' ,1בסוף מסמכי ההצעה.
.4.1

המסמכים המעידים על עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.

.4.2

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .במידה ונדרש אישור רו"ח  /עו"ד  -יאומת  /יאושר המסמך
כנדרש.

.4.3

הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה ,ככל שהיו ,כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.

.4.4

תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ .משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף
בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק
הרשום בתעודה הנ"ל.

.4.5

אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס,
בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

.4.6

אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך על שם המציע.

.4.7
.4.8

תצהירים חתומים ומאומתים ע"י עו"ד ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
אישור עו"ד ,בשולי כתב ההתחייבות וההצעה לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים
בישראל ,לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך
הגשת הצעת המציע במכרז ,ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המציע
באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.

.4.9

ככל שהמציע הנו תאגיד – יש לצרף:
 .4.9.1תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי (רשם החברות ,רשם השותפויות וכו');
.4.9.2

תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.

.4.10

ככל שהמציע הינו יחיד (עוסק מורשה) – יש לצרף להצעה צילום ת.ז.

.4.11

מציע שהוא עסק בשליטת אישה – רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק .על אף כל הוראה אחרת במכרז ,אי-הגשת הנוסח המדויק הנדרש עד למועד
האחרון להגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ולא תתאפשר הגשת אישור
או תיקונו כאמור לאחר מועד הגשת ההצעות.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה
אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן
()1
זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
()2
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
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.4.12

.4.13
.4.14

"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על
פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז .הצעה שתוגש ללא
המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה .על אף האמור ,לחברה
שמורה הזכות לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי
הסף.
החברה תהיה רשאית לדרוש מאת המציעים להגיש מסמכים נוספים ,הן לעניין בחינת עמידתם
של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע
הזוכה ובין המזמין  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים
חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים ולכישורים הדרושים
לצורך ביצוע העבודות.

 .5שאלות ובירורים
.5.1

המציע י וכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק
של כל סעיף או פרט ,ובמקרה כזה ,עליו לפנות בכתב לקבלת הבהרות לד"ר רוני ענבר ,בדוא"ל
' .'Roni@Calcalit.co.ilוזאת עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט
בטבלה בראשית מסמך זה .יש לוודא קבלה בטלפון .03-9791177

.5.2

הפניות ישלחו בפורמט קובץ ( wordוורד) בלבד על-פי הדוגמה שלהלן:

מס' שאלה

.5.3
.5.4

העמוד במכרז

סעיף במכרז

השאלה

רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז (באתר החברה /
בפקס  /בדוא"ל) תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על-ידו
להצעתו .הבהרות והודעות שיינתנו בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.
החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז/מתעניינים באתר ו/או
בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז .יש להתעדכן
בהבהרות גם באתר החברה.

 .6אופן הגשת ההצעה
 .6.1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.
.6.2

ההצעה תוגש על-גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.

.6.3

ההצעה הכספית
 .6.3.1על המציע לנקוב בהצעה בהתייחס לשני השירותים הנדרשים במכרז זה ,לא תתקבל הצעה
חלקית .הצעה שלא תכלול מחיר לשני רכיבי המכרז – לא תובא לדיון.
 .6.3.2בהתייחס להצעת המחיר שירותי פרויקט מבי ציבור מבוא מודיעים – (שירותי ניהול תכנון
וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של הפרויקט) –
 .6.3.2.1יש לנקוב שיעור העמלה /שכ"ט מבוקש יגזר מעלות הפרויקט בפועל כהגדרתו בהסכם.
 .6.3.2.2שכ"ט מבוקש יהיה בטווח שבין  2%ל 2.8% -מעלות הפרויקט בפועל כהגדרתו
בהסכם .הצעה שתנקוב בשכ"ט החורג מהטווח הנ"ל תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
 .6.3.3בהתייחס להצעת המחיר שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום
שיפוט המועצה (שירותי הייעוץ השוטף) –
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 .6.3.3.1יש לנקוב בשיעור ההנחה באחוזים בהתייחס למחירים הכלולים במחירון המכרז
לרכיב זה.
 .6.3.3.2שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי המחירון.
 .6.3.3.3שיעור ההנחה המוצע לא יעלה על  30%הנחה למחירי המחירון .הצעה שתנקוב
בשכ"ט החורג מהטווח הנ"ל תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,יחתם הסכם מול המועצה
בנוגע לשירות זה והמועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול הזוכה.
 .6.4את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה  -באופן ידני ישירות לתיבת המכרזים של החברה ,המצויה
במזכירות מנכ"ל החברה ,בקומה ג' בבניין מועצה אזורית חבל מודיעין  -עד למועד האחרון להגשת
ההצעות שנקבע בטבלה בעמוד הראשון במסמכי המכרז.
 .6.5כל מסמכי המכרז וההצעה יוכנסו למעטפה חלקה סגורה (הצעת המחיר בשני העתקים – מקור והעתק).
יש לרשום על המעטפה את מספר המכרז – . 3/2022
 .6.6בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות
החברה .על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.
 .6.7לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות .אין לשלוח הצעות בפקס' ,דוא"ל וכיו"ב.
 .6.8לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד
שנקבע.
 .6.9אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.
 .7הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .7.1מציע שיגיש הצעה חסרה או שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  -תהיה ועדת המכרזים רשאית
לפסול את הצעתו.
 .7.2סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ,או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במסגרת
מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.3על-אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה
כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.
הודיעה החברה למציע ,כי היא בחרה להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם ההתקשרות,
ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והחברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית .בכל מקרה
וכל עוד לא אישרה החברה ,בכתב ובמפורש ,אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי
שנערך על-ידי החברה (גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם).

 .8שיקולים לבחירת ההצעה
בכפוף לאמור להלן ,ההצעות הכשרות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים -
 .8.1שלב א'  -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז -
הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  -תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות
החברה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.
 .8.2שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר  +איכות)  -בכפוף לאמור להלן ,ההצעות הכשרות (שיעמדו
בדרישות הסף שנקבעו יבחנו ע"פ השלבים והרכיבים המפורטים בנספח א' .1מובהר בזאת כי לשלב
הראיונות יזומנו רק  5המציעים בעלי ניקוד איכות הגבוה ביותר ע"פ המפורט בנספח א' .1הצוות
המקצועי יהיה רשאי להגדיל את היקף הגורמים שיוזמנו לראיון וזאת בשים לב לכמות ההצעות שיוגשו
ואיכותן.
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 .8.3בחינת האיכות תתבצע ע"י צוות מקצועי מטעם החברה אשר יהיה רשאי לבצע בחינות ,ראיונות
ובירורים לפי שיקול דעתו המלא .ממצאי הצוות המקצועי יובאו כהמלצה לבחינת ועדת המכרזים אשר
תהיה רשאית לאשרן ו/או לבצע בדיקות ישירות ,לרבות ראיונות והחלטתה תהיה המכרעת.
 .8.4ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז ,אשר קיבלה את הציון
המשוקלל (מחיר +איכות הצעה) הגבוה ביותר בהתאם לשלבים השונים כמפורט בנספח א' ,1כאשר יתר
ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה .במקרה בו הצעות רלבנטיות תהיינה בעלות ניקוד משוקלל זהה,
תהא החברה רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד  -לנקוט בהליך של התמחרות נוספת ,לעניין הצעת
המחיר ,עד לקבלת שתי הצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר.
 .8.5למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל מספר הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תינתן עדיפות להצעה זו
והיא תבחר כזוכה ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .8.6בשיקולי החברה יילקחו בחשבון ,בין היתר ,הידע המקצועי ,כושר הביצוע ,טיב העבודה של המציע,
לרבות ניסיונו ,במתן שירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות עבודה
מטעם מזמינים אחרים ,לרבות מוסדות ציבור ,רשויות וגופים אחרים.
 .8.7החברה רשאית לדחות הצעות מציעים ,אשר לא סיפקו בעבר את שירותיהם לשביעות רצון המזמין או
לשביעות רצונם של אחרים ,או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע השירותים  -להנחת דעתה של
החברה.
 .8.8אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .8.9החברה רשאית שלא לקבל כל הצעה ,אם לא נמצאה הצעה ראויה לזכייה.
 .8.10בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו החברה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,
כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם החברה ומי
מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל,
תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .8.11לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .8.12עוד רשאית החברה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון
ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת החברה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה להשלמת
מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
 .8.13החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 .8.14הרשות בידי החברה לקבל את ההצעה ,כולה או חלקה ,ולבצע את כל השירותים או חלק מהם ,גם
בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .9בטחונות
 .9.1ערבון להבטחת ההצעה  -שיק בנקאי או שיק של המציע  -להבטחת ההצעה.
כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע לטובת החברה הכלכלית חבל מודיעין
בע"מ בסך של  ₪ 5,000לפירעון מיידי (לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,וזאת לצורך
הבטחת התחייבויותיו על פי המכרז .הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור  -תפסל ולא תובא לדיון.
 .9.2החברה תהא רשאית לחלט את סכום השיק או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות
להשמיע את טענותיו:
 .9.2.1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
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 .9.2.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .9.2.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 .9.2.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.
 .9.2.5אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה תוך  7ימים מיום שיידרש
לכך על-ידי החברה ,תהא החברה רשאית לחלט את סכום השיק שהפקיד לטובתה ,וזאת
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את
קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום השיק.
 .9.3מציע שיקבע כזוכה ,יוחזר לו הערבון לאחר חתימת הסכם .מציע שלא יקבע כזוכה יוחזר לו הערבון
במקביל למשלוח הודעות בדבר תוצאות המכרז.

 .10ביטוח
.10.1

על המציע הזוכה להיות מבוטח ,על-חשבונו ,בכל תקופת ההרשאה ותקופות האופציה ,בפוליסת
ביטוח של חברת ביטוח מוכרת וכנדרש על-ידי החברה.

.10.2

בשעת החתימה על חוזה המכרז ימציא נותן השירות לחברה את אישור המבטח ,בהתאם לנוסח נספח
אישור הביטוח (נספח ג').

.10.3

המציע הזוכה יהיה רשאי להוסיף (אולם לא לגרוע) על תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.

.10.4

מובהר בזאת כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת
ביטוחים (נספח ג') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של החברה .מובהר ,כי לחברה שיקול
דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח
המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי החברה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של
התחייבויות הזוכה כלפי החברה והחברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את השיק
שהומצא להבטחת ההצעה  /ביצוע.

 .11התחייבויות המציע הזוכה במכרז
.11.1

המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז ,על-פי המועד שתקבע החברה ובכפוף להוראות המכרז.

.11.2

מציע שזכה במכרז מתחייב ,תוך  7ימים מקבלת ההודעה על הזכייה ,למסור לחברה אישור תקף על
עריכת ביטוחים  -כמפורט בהסכם.

.11.3

מציע שיזכה במכרז יידרש להתחיל בביצוע השירותים באופן מיידי.

.11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי
מתנאי המכרז ,וכן בכל מקרה בו בידי החברה הוכחה ,להנחת דעתה ,כי המציע או מי מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ,או אם התברר לחברה כי
הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע לא גילה לחברה עובדה מהותית,
שלדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
בוטלה הזכייה במכרז כאמור ,רשאית החברה לחלט את הערבון שבידה בגין כל נזק ,אובדן או הפסד
שנגרמו לה וכן למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר ,כפי שייקבע על-ידה.

 .12תמורה
.12.1

התמורה למציע הזוכה תיקבע על-פי הוראות המכרז וחוזה המכרז ,כפוף לביצוע מלא ומושלם של
כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

.12.2

מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז ,לא תינתן תמורה נוספת כלשהי ,אלא באישור מראש ובכתב.
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 .13העדר ומניעת ניגוד עניינים
.13.1

בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים ,קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו
של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא הפנייה .בהתאם לכך ,המציע יצהיר
ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו;
ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח לפנייה זו.

.13.2

על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
לחברה.

.13.3

המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר
בין פעילויותיו הנוכחיות ,לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק ,לבין הפעילויות
המתוארות במכרז זה .כמו כן ,יתחייב המציע ,אם יזכה במכרז ,להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד
עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין כל הזמנת עבודה ומטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע ,עפ״י
המוקדם האפשרי .ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או
השותפים לו בכל דרך שהיא.

.13.4

להצעה תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה ,חתומה על-ידי המציע.

.13.5

על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר
לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

.13.6

ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה  ,הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש
כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית לחברה ולפעול על פי הוראותיה.

.13.7

בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח  ,יתבקש הזוכה לחתום על הסדר
נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים ,לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד
עניינים מפורט נוסף כאמור ,באם יידרש על ידי החברה והאמור מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת
ההתקשרות.

.13.8

החברה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

 .14שמירה על סודיות
המציע ,מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות ,לרבות אי מסירת מסמך או אי
העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם החברה ואינו קשור למתן השירותים עבור החברה ביחס לכל
חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים ,בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה.
להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות ,המצורפת להזמנה כנספח חתומה על-ידי המציע .

 .15שונות
.15.1

המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות המכרז ,אלא
באישור מראש ובכתב של החברה.

.15.2

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.

.15.3

הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  -תחולנה על המציע.

.15.4

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא החברה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון .כן
תהא החברה רשאית לחלט את ערבון המכרז כולה לטובתה ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על פי סדר
זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה הגמור
והמוחלט של החברה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג
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שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויותיה
של החברה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
.15.5

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים המהווים
סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים
אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו
סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף
להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי 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.

.15.6

כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של החברה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם
שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

.15.7

מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 .16מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כדלקמן:
מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח "א".
.16.1
מסמך אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעות  -נספח "א;"1
.16.2
חוזה המכרז  -נספח "ב".
.16.3
מפרט טכני  /מפרט דרישות ביצוע – נספח "ב 1ונספח ב'" 2
.16.4
נוסח אישור עריכת ביטוח  -נספח "ג".
.16.5
שאלון חוזר מנכ"ל  – 2/2011ימולא ע"י הזוכה כתנאי להתקשרות בכפוף לאישור יועמ"ש
.16.6
– נספח ד'
הצהרה על העדר זיקה – נספח "ה"1
.16.7
נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין  -נספח "ה."2
.16.8
התחייבות למניעת ניגוד עניינים – נספח "ה"3
.16.9
התחייבות לשמירת סודיות – נספח "ה"4
.16.10
הצהרה בדבר העדר הרשעות – נספח ה'.5
.16.11
הצהרה בדבר איתנות פיננסית – נספח ה'.6
.16.12
פרטי המציע והצהרותיו  -נספח "ו".
.16.13
כתב הצעה והתחייבות  -נספח "ז".
.16.14

בכבוד רב,
דר' רוני ענבר
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

נספח א'1
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אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות
ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה ,המשקלות והשלבים המפורטים בנספח זה.

.1

בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל .הצעה שלא תעמוד
בדרישות הסף ,לא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות החברה  /ועדת המכרזים ,להורות על
השלמת מסמכים.

.2

בשלב השני עד  50%מניקוד  -תערך בדיקת איכות הצעות ע"פ רכיבי איכות כמפורט להלן-
איכות הצעה (ניקוד מירבי  50נקודות) – התרשמות צוות מקצועי מטעם החברה מאיכות ההצעה ע"פ
קריטריונים להלן-

אופן הבדיקה

ניקוד

מס"ד

רכיב

–1

הצהרת עד  10שנים – ללא
ותק /ניסיון המועמד המוצע ע"פ
ניקוד
בניהול המציע/רשימת
השירותים
לביצוע
פרוייקטים הנדסיים עבור רשויות ממליצים /קו"ח
מקומיות או תאגידים עירוניים
מעל  10שנים ועד 15
שנים  2 -נקודות
מעל  15שנים 3 -
נקודות
ע"פ הצהרת מציע /עד  5פרוייקטים – ללא
פרוייקטים ניקוד
רשימת
שיצורפו להצעה
 6פרוייקטים ועד 8
פרוייקטים  5 -נקודות.

2

של
פרוייקטים
כמות
תשתיות/בניה בהיקף של לפחות
 3.5מלש"ח ושל ניהול ופיקוח ע"י
המועמד משנת  2018ואילך עבור
רשויות מקומיות /תאגידים
עירוניים

3

כמות פרוייקטים של הקמת מבני ע"פ הצהרת מציע /פרויקט אחד – ללא
פרוייקטים ניקוד
ציבור – ניהול פיקוח ע"י המועמד רשימת
משנת  2018ואילך עבור רשויות שיצורפו להצעה
מקומיות /תאגידים עירוניים
 2עד  5פרוייקטים – 3
נקודות.

 9פרוייקטים ויותר 10 -
נקודות.

 6פרוייקטים ויותר – 5
נקודות
ע"פ הצהרת מציע /פרויקט אחד – ללא
פרוייקטים ניקוד
רשימת
שיצורפו להצעה
 2עד  3פרוייקטים – 3
נקודות.

3

כמות פרוייקטים של בניה בהיקף
של לפחות  15מלש"ח ניהול פיקוח
ע"י המועמד משנת  2018ואילך
עבור רשויות מקומיות /תאגידים
עירוניים

4

הצהרת עד  5שנות ניסיון – ללא
ניסיון המועמד בעבודה מול רמ"י ע"פ
ניקוד.
ומשרדי ממשלה בהיבטי תכנון /המציע/רשימת
ממליצים /קו"ח
מוניציפלי .

 4פרוייקטים ויותר – 5
נקודות
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מעל  5שנים ועד  7שנים
  2נקודות.מעל  7שנים  3 -נקודות

5

הצהרת ועדה אחת  -ללא ניקוד
ניסיון המועמד בתחום התכנון ע"פ
נקודות.
ועדה המציע/רשימת
עבור
והבניה
ממליצים /קו"ח
מקומית/מרחבית לתכנון ובניה.
 2ועדות  2 -נקודות.

6

הצהרת ללא ניסיון -ללא ניקוד.

ניסיון המועמד במתן שירותי ניהול ע"פ
פרוייקטים עבור מועצות אזוריות המציע/רשימת
ממליצים /קו"ח
משנת  2014ואילך.

7

הצהרת ללא ניסיון בעבודה
ניסיון המועמד בעבודה בתוך רשות ע"פ
כשכיר ברשות מקומית
מקומית – תינתן עדיפות המציע/רשימת
– ללא ניקוד.
למועמדים שהועסקו כעובדים ממליצים /קו"ח
שכירים של רשויות מקומיות
במחלקת הנדסה או תכנון ובניה
ניסיון כאמור תקופה
של עד  5שנים – 3
נקודות.

קיים ניסיון  2 -נקודות

ניסיון כאמור תקופה
העולה על  5שנים ועד
 10שנים –  5נקודות
ניסיון כאמור מעל 10
שנים –  10נקודות

8

שביעות רצון משירותי המציע /סקר שביעות רצון
מועמד
יבחר גוף אחד מבין
רשימת ממליצים/גופים
להם סופקו שירותים
ויתקיים סקר שביעות
רצון מול הממליצים
הרלבנטיים .ההחלטה
למי לפנות במסגרת
הסקר ,ע"פ שק"ד
החברה .למרות האמור
 ככל שהמציע סיפקבעבר שירותי ייעוץ
עבור החברה  -תבחן
הרצון
שביעות
מפרויקט שבוצע עבור
החברה ,לטוב ולרע.

עד  10נקודות.

מובהר ומודגש בזאת כי
בכדי לשמור על צנעת
הפרט ואובייקטיביות
הסקר ,מוותר בזה
המציע מראש על קבלת
מידע בדבר זהות
לקוחותיו שדרגו את
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שביעות רצונם באשר
לשאלות הנ"ל .המציע
יהיה רשאי ,אם יפנה,
הדרוג
את
לקבל
המפורט אך לא את
המדרגים,
שמות
תפקידם והארגון בו הם
עובדים.
כמו-כן ,החברה תהיה
רשאית לדחות הצעות
של מציעים ,אשר לא
את
בעבר
ביצעו
לשביעות
עבודתם
רצונה של החברה או
לשביעות רצונם של
אחרים ,או שנוכחה
לדעת שכישוריהם אינם
מספיקים או מספקים
לביצוע העבודה ,להנחת
דעתה.

.3

שלב ג –שלב ראיונות (ניקוד מירבי  30 -נקודות) –
חמשת המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב ב' /שלב האיכות לעיל יעברו לשלב הבא ,שלב
הראיונות .החברה תהיה רשאית לזמן מועמדים נוספים וזאת בשים לב לכמות ואיכות ההצעות.
בשלב זה יתקיים ראיון עם המועמד מטעם המציע שיספק בפועל את השירות לחברה והניקוד ינתן ע"פ
התרשמות הועדה המקצועית – מהמועמד/ת המוצע ע"י המציע –  30נקודות.
הראיון יהיה במשרדי החברה ו/או ראיון טלפוני  /באמצעים ויזואליים כגון אפליקציית .ZOOM
הניקוד יינתן על פי המסמכים שצורפו להצעה  -קו"ח  ,הסמכות ,המלצות ביחס למועמד/ת המוצע/ת וכן
ראיון אישי.
יבחנו  -שנות ניסיון ,מהות הניסיון ,כמות פרויקטים ,מיצוי תקציבים  ,התרשמות מיכולות מוכחות של
ייעוץ וניהול פרויקטים ,ידע ובקיאות המועמד ,לרבות בעבודה עם מועצות אזוריות ,ליווי
פרוייקטים/מכרזים ,עמידה בלו"ז ,עמידה בתקציב ,כושר ביטוי ,יחסי אנוש ,מענה ללקוחות ,אופן מתן
פתרונות ללקוח ,יכולת התמודדות עם מצבים חריגים בשטח והערכה כללית.

.4

שלב ד'  -ניקוד  /שקלול המחיר ()20%
.4.1

ההצעות שנותרו לדיון /עברו לשלב הראיונות (שלב ג') לעיל ידורגו גם ע"פ מחיר הצעה (משקל
מחיר הינו .)25%
 .4.1.1לשיעור העמלה/שכ"ט המוצע הצעת המחיר  -עבור פרויקט מבי ציבור מבוא מודיעים
– (שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של הפרויקט) – ינתן משקל של 15
נקודות
ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ניקוד מירבי –  15נקודות.
יתר ההצעות ידורגו בהתאמה להצעה הזולה ביותר בהתאם לנוסחא –
ניקוד המציע =  X 15שיעור עמלה מוצעת ע"י המציע הזול ביותר
שיעור עמלה מוצעת ע"י המציע הנבדק
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 .4.1.2להנחה המוצעת  -הצעת המחיר שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים
בתחום המועצה (שירותי הייעוץ השוטף) – – ינתן משקל של  5נקודות .
ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ניקוד מירבי –  5נקודות.
יתר ההצעות ידורגו בהתאמה להצעה הזולה ביותר בהתאם לנוסחא –
ניקוד המציע = ( X 5שיעור הנחה למחירון של מציע הזול – )100
שיעור הנחה למחירון של המציע הנבדק

א.

שקלול הניקוד -
הניקוד שקיבלו  5ההצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר שעברו לשלב הראיונות (שלב ג') ישוקלל עם הניקוד
עבור המחיר שניתן למציעים אלו בשלב ד' .
בכפוף לאמור ביתר מסמכי המכרז  ,ההצעה בעלת הניקוד המצטבר המשוקלל בכל השלבים ,תקבע כזוכה
במכרז.

נספח ב'
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הסכם מסגרת ייעוץ ,ניהול ופיקוח צמוד פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה
שנערך ונחתם בחבל מודיעין ביום ______________

בין
_________________________________

טל ____________ :פקס_____________ :
(להלן" :המזמין")

לבין

מצד אחד

________________________
__________________
ח.פ_____________________ .
ת.ז_______________ .
מרח' ____________________
מרחוב _____________
("להלן" :היועץ ו/או המפקח ") על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
("להלן" :היועץ" ו/או המפקח )

מצד שני

הואיל:

והחברה הכלכלית לפתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן -החברה) זקוקה לקבלת שירותי ייעוץ,ליווי
פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן -
"השירותים").

והואיל:

והחברה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'  3/2022לקבלת השירותים עבורה ועבור המועצה
האזורית חבל מודיעין (להלן -המועצה) והצעת היועץ נקבעה כזוכה בהתאם להחלטת ועדת
המכרזים מיום ______________;
מוסכם בזאת כי השירותים שיבוצעו עבור המזמין ע"פ הסכם זה הם –
 שירותי פרוייקט מבני ציבור מבוא מודיעים (כהגדרתו בהסכם).
 שירותי יעוץ שוטף (כהגדרתו בהסכם).

והואיל:

והיועץ הצהיר כי הוא בקיא ומכיר את הוראות הדין וההיבטים הייחודים הנוגעים לרשויות
מקומיות בתחום ייעוץ ,ליווי וניהול פרויקטים הנדסיים

והואיל:

וליועץ הכישורים ,הידע והניסיון לבצע את השירותים כאמור;

והואיל:

והצדדים מצהירים ומסכימים כי שירותיו של היועץ יינתנו למזמין במסגרת של קבלן עצמאי וכי
לא יהיו בין היועץ ו/או עובדיו לבין המזמין יחסים של עובד – מעסיק.

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1המבוא
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 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן חלק מההסכם ,אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחיות
והתמצאות בלבד.

 .2השירותים נשוא ההסכם
.2.1

היועץ יספק שירותי ייעוץ ,ליווי וניהול פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט המועצה (להלן-
השירותים).

.2.2

השירותים העיקריים בהסכם זה מחולקים לשני שירותים (יושלם לפי הגורם מולו יחתם הסכם) -
 שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של פרויקט הקמת מבני ציבור בישוב מבוא
מודיעים (להלן -פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים) .שירותים אלו יבוצעו ע"פ המפרט
הרלבנטי.
ביצוע פרויקט זה נתון לשיקול דעתה של החברה .כמו כן ,פרויקט זה מותנה בקבלת מימון
חיצוני מאת רמ"י .ככל שלא יתקבל המימון  -לא יבוצעו השירותים .ככל שיתקבל מימון
חלקי ,תהיה רשאית החברה להתאים את ביצוע השירותים למימון הנדרש ובהתאמה
להפחית את התמורה ליועץ.
שירות זה יבוצע מול החברה.
 שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום שיפוט המועצה (להלן -שירותי
הייעוץ השוטף) .שירותים אלו יבוצעו ע"פ דרישה ,בהתאם למפרט הרלבנטי .במידת ויוחלט
ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,ייחתם הסכם מול המועצה בנוגע לשירות זה
והמועצה תישא בעלויות הרלבנטיות מול היועץ.
 .2.2.1מובהר בזאת כי המזמין רשאי ,לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להחליט על ביצוע חלקי של
השירותים ולקבל רק חלק מהשירותים מהיועץ וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ככל
שהוחלט על ביצוע חלקי של השירותים.

.2.3

בכפוף ליתר הוראות ההסכם השירותים יבוצעו עבור החברה וכן עבור המועצה האזורית חבל
מודיעין.

.2.4

השירותים נשוא ההסכם יבוצעו באופן אישי ע"י __________________________ מטעם היועץ,
ת.ז ,________________________ .מ.ר _________________ .בלבד .הנ"ל יעמוד בדרישות
הסף וישמש גם כאיש קשר מטעם היועץ מול המזמין ויספק בפועל את השירותים עבור המזמין.
למען הסר ספק ,השירותים יבוצעו רק ע"י גורם מקצועי בעל מלוא ההכשרה ,הרישיונות,
ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים שיעמוד בכל דרישות הסף.
ככל שהיועץ הינו תאגיד /שותפות – השירותים יבוצעו רק ע"י בעל המשרד או שותף במשרד .
במידת הצורך ,הגורם שיספק את השירותים יקבל סיוע מגורמים בעלי ניסיון שיאושרו מראש ע"י
המזמין.
מובהר בזאת כי הגורם שיספק את השירותים יעמוד בכל עת ,בדרישות הכשירות כמפורט בתנאי
הסף .אי הצבת איש צוות העומד בתנאי הכשירות כאמור  -מהווה הפרה יסודית של הסכם זה .אין
להחליף את איש הצוות זולת ככל שיתקבל אישור של המזמין ובלבד שהמחליף יהיה גורם העומד
בכל דרישות הסף והכשירויות השונות ויהיה בעל המשרד או שותף במשרד.
למזמין שמורה הזכות לדרוש מהיועץ להחליף את איש הצוות /עובדים מטעמו  ,מכל סיבה שהיא,
בגורם אחר בעל כישורים מתאימים  -וזאת בהתראה של לפחות  30ימי לוח מראש ,אם מצא
שהכישורים ו/או טיב עבודת איש הצוות /עובד אינה לשביעות רצונה  -הכל בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של המזמין. .
מובהר כי ככל שכנגד היועץ  /איש הצוות מטעם היועץ תיפתח חקירה בחשד לעבירה פלילית  -יידרש
היועץ להחליפו לאלתר.
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 .2.5השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם והמפרט הטכני.
 .2.6השירותים יבוצעו על ידי היועץ בעצמו ,בזמינות מלאה ועל בסיס יומיומי .לאורך כל תקופת
ההתקשרות ,היועץ ידרש להגיע למשרדי המזמין /משרד באתר ביצוע העבודה על בסיס יומיומי/ע"פ
צורך לשם מתן השירותים. .
 .2.7בביצוע השירותים יהיה היועץ כפוף למנכ"ל החברה בהסכם מול החברה ולמהנדסת המועצה ,בהסכם
מול מועצה (להלן  -המנהל) וימסור למנהל דיווחים שוטפים ביחס לשירותים נשוא ההסכם.
 .2.8היועץ יידרש לספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.
 .2.9היועץ יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במזמין או מי מטעמו.
 .2.10היועץ מתחייב לבצע את כל דרישות המזמין  ,כמפורט בהסכם.
 .2.11היועץ יספק למזמין כל שירות מקצועי נוסף הנדרש לפי הגיונם של דברים או שמקובל לספקו במסגרת
השירותים ,על-פי דרישת המזמין ;
 .2.12היועץ יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלה  /או תאונה חמורה.
 .2.13היועץ מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמין או למנהל מטעמו על כל אירוע חריג ,
במיוחד בנוגע לחבלות  ,פגעי טבע  ,הרס בידי אדם.
 .2.14היועץ חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים ,לרבות בכל הנוגע להעסקת
עובדים.
 .2.15למען הסר ספק ,המזמין יהיה בעל זכויות היוצרים היחיד ובעל מלוא הזכויות האחרות מכל סוג שהוא,
בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב  -המוקנים עפ"י דין בכל המסמכים שנעשו או יוצרו
בהתאם להסכם זה  -אם השתמשו בהם ואם לאו.

 .3הצהרות והתחייבויות היועץ
היועץ מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .3.1כי יבצע את השירותים ע"פ הנדרש במפרט הטכני.
 .3.2כי קרא את כל תנאי ההסכם ,כי ידועים וברורים לו התנאים הדרושים לביצוע השירותים ,על כל
המשתמע והכרוך בכך ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י ההסכם
ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.
 .3.3כי הוא בעל ידע ,ניסיון ,מומחיות ,מיומנות ויכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.
 .3.4כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם.
 .3.5כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות ,העלולים ו/או
שיש בהם כדי למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם וכי אין לו.
 .3.6כי ידוע לו שאין בהסכם כדי להעניק לו בלעדיות/קדימות בביצוע השירותים וכי המזמין רשאי,
בהתאם לשיקול דעתו ,להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת שירותים אלו.
 .3.7כי יבצע את השירותים בנאמנות ,ביעילות ולפי מיטב הנוהל המקצועי.
 .3.8כי הוא מחזיק ויחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי
חשבונות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה ,ניהול חשבונות תשלום חובות מס
הכנסה) ,התשל"ו.1976-
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 .3.9כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-שכר מינימום והעסקת עובדים
זרים.
 .3.10היועץ מודע לכך שהמזמין נוקט במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל .היועץ מצהיר
ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות הפרה של חוק כלשהו מהדין
החל.
 .3.11היועץ מצהיר בזאת כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה
או מחדל ,של כל הסכם ,חו ק ,תקנה או הוראה אחרת מאת רשות ,או צו או פסק דין ,אשר היועץ
מהווה צד לו או אשר המפרסם מחויב או כפוף לו .היועץ מצהיר ,מתחייב ומסכים להגיש את כל
המסמכים ,הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.
 .3.12היועץ מצהיר ,מתחייב ומסכים בנוסף לכך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות,
קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.
 .3.13היועץ מתחייב להי מנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו ע"פ חוזה זה לבין עבודות אחרות
בתחום עיסוקו.
 .3.14כי יעמוד בהצהרותיו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 .4שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 .4.1היועץ מתחייב לשמור בסודיות גמורה על המידע שיובא לידיעתו עקב או במהלך תקופת השירותים ,או
לאחר סיום ההסכם (להלן  -המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתו.
 .4.2היועץ מצהיר כי הוא יודע שהמידע הסודי כולל ,בין השאר ,מידע סודי אודות תושבי המועצה אשר
החברה/מועצה מחויבת לשומרו בסודיות מוחלטת וכי הוא או כל מי מטעמו לא יגלו ו/או יעשו שימוש
ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד.
היועץ ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.
 .4.3היועץ מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במחשבי המזמין  ,פרט לצורך ביצוע השירותים כפי שיידרש
על -ידי המזמין ,ובין השאר ,יימנע מביצוע העתקת חומר/מידע ו/או מעיון בחומר ובמידע המצויים
במחשבי המזמין ו/או יימנע מכל שימוש אחר בציוד המחשוב ובמידע הקיים בו שלא לצורך ביצוע
השירותים.
 .4.4היועץ מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לבין ענייניו
האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
 .4.5היועץ מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי
הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי
טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.
 .4.6האמור בפרק זה יחול על היועץ וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים ,במישרין או בעקיפין,
והיועץ מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה.
 .4.7היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בהסכם ,בין השאר ,על-בסיס התחייבויותיו אלה בהסכם
וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית.

 .5התמורה ליועץ
בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויותיו ,ע"פ הסכם זה וככל שהיועץ יידרש לספק למזמין את השירותים
ע"פ הסכם זה  ,יהיה היועץ זכאי לקבל מהמזמין תמורה כמפורט להלן-
א .עבור שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של פרויקט הקמת מבני ציבור בישוב מבוא
מודיעים (להלן -פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים) ככל שיוחלט על ביצוע באמצעות היועץ –
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 ___________% .5.1מעלות ביצוע העבודות הקבלניות באתר בגין הפרויקט כמפורט בהסכם זה.
 .5.2מוסכם כי התמורה שנקבעה לעיל הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא המפקח זכאי בגין כל
השירותים והפעולות שהמפקח התחייב לבצע עבור החברה לפי הסכם זה ,לרבות בגין ביצוע שינויים
ותיקונים הקשורים לפרויקט ,והמפקח לא יהיה זכאי לתשלום ו/או תוספת אחרת כלשהי .כן מוסכם כי
התמורה כוללת את כל הוצאותיו של המפקח וכי המפקח לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ,לרבות החזר
הוצאות או כל תשלום אחר מכל מן וסוג שהוא.
למרות האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי החברה תישא בתשלומי אגרות ,עלויות מדידה והכנת מפות או
תשריטים ,העתקות וצילומים להם יהיה זקוק המפקח לצורך ביצוע העבודות נשוא פרק זה ,וזאת בכפוף
לקבלת אישור מאת החברה ובכפוף לקבלת חשבוניות מס מתאימות בגין ביצוע התשלום בפועל ביחס
להוצאה כאמור.
 .5.3מוסכם כי בכל מקרה בו המפקח ישלים רק חלק מעבודות כל שלב ושלב הוא יהיה זכאי לחלק משיעור
התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף עבודתו בגין אותו שלב לפי קביעת המזמין.
 .5.4מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ,ככל שהתמורה למפקח תיקבע בהסכם על-פי שיעור הנגזר מעלות
הפרוייקט (ולא כמחיר קבוע) ,יחושב שכרו של המפקח על-פי עלות הפרויקט בפועל ,כאשר עד להיוודע
עלות הפרוייקט בפועל יחושב שכרו על-פי האומדן העדכני ביותר שאישר המזמין ,כאשר בכל מקרה -
לא יעלה סכום התמורה על סכום התמורה המרבי שנקבע בהסכם ,ככל שנקבע.
לעניין שירותי פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים" ,עלות הפרויקט בפועל" ו/או "עלות ביצוע
הפרויקט"  -משמעה כל התשלומים שישולמו על-ידי המזמין לקבלן הראשי מטעם המזמין בלבד,
הקשורים במישרין להקמת הפרוייקט או לביצוע העבודות לפי תכנונם או המלצתם של היועצים ,אשר
המפקח פיקח במישרין על ביצוען באתר העבודות.
"עלות הפרויקט בפועל" אינה כוללת את הרכיבים הבאים:
 .5.4.1מחיר הקרקע נשוא הפרויקט והמסים הנדרשים ביחס לקרקע ו/או אגרות והוצאות בגין
היתרי בניה ורישיונות ו/או תשלומי חובה מוניציפאליים וממשלתיים ו/או תשלומים לחברת
החשמל לישראל בע"מ ו/או תשלומים לרשויות ו/או תשלומים לגופים מוסדיים אחרים ו/או
תשלומים לרשות מקרקעי ישראל
 .5.4.2שכר היועצים ,מטעם המזמין ו/או הוצאות מינהלה ו/או הוצאות עקיפות אחרות.
 .5.4.3עלות ציוד  -בין אם הוא מחובר למבנה ובין אם לאו  -שלא נרכש או תוכנן במסגרת עבודות
התכנון נושא הפרויקט ו/או לא בוצע או הותקן על-ידי הקבלן הראשי במסגרת הפרויקט ו/או
לא טופל על-ידי המפקח.
מובהר כי ציוד ריהוט ,מיזוג ,עיצוב ,תאורה ,מערכות חשמל וכיבוי אש וכן הלאה ,אשר לא
נעשו או בוצע או הותקנו על-ידי הקבלן הראשי ,לא ייכללו במסגרת עלות הפרויקט ולא
תשולם בגין עלויות אלו תמורה נוספת כלשהי למפקח.
 .5.4.4ריביות ,עמלות ,התייקרויות או כל עלות אחרת של הון או מס ערך מוסף ,המצטרף לתשלום
כלשהו על-פי ההסכם.
 .5.4.5במכרזי החברה למשק וכלכלה – עמלת החברה למשק וכלכלה.
 .5.4.6למען הסר ספק ,כל העלויות המפורטות בסעיף זה ,לרבות מע"מ שיתווסף לתמורה לקבלן
המבצע  -לא ייכללו במסגרת "עלות הפרויקט בפועל" לצורך חישוב התמורה למפקח.
 .5.4.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ככל שהמזמין יטיל ביצוע עבודה נוספת כלשהי על המפקח
שאינה כלולה במסגרת הסכם זה  -הכרוכה בתשלום נוסף כלשהו  -על המפקח לפנות למזמין
לקבל מראש אישורה בדבר תוספת עלויות ,ככל שקיימות .בהעדר הסכמה  -לא יחול שינוי
בתשלום למפקח.
 .5.4.8מובהר ומוסכם כי במקרים שבהם תשלום התמורה נגזר מעלות הפרויקט בפועל ,והפרויקט
יבוצע באמצעות החברה למשק וכלכלה ו/או במהלך דומה העמלה שמשולמת לחברה למשק
–וכלכלה ו/או לגוף דומה אינה נכללת במסגרת עלות הפרויקט בפועל.
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 .5.4.9אם בתום העבודות יתברר שהתשלומים למפקח עפ"י האומדנים היו גבוהים ממה שהגיע לו
לפי עלות העבודות – יקוזז ההפרש מתשלומים אחרים של המזמין למפקח או שהוא יידרש
להחזירם ולמפקח לא תהיינה כל טענות בגין כך .האמור לעיל יחול בהתאמה גם במקרה שבו
בתום העבודות הסתבר שהאומדן היה נמוך מעלות ביצוע העבודות בפועל.
 .5.4.10פיקוח צמוד יבוצע ביחס לכל העבודות באתר שתבוצענה ,בין אם הפרויקט יבוצע ברציפות
או בשלבים  -ללא כל תשלום נוסף בגין כך.
 .5.5מועדי התשלום למפקח עבור ביצוע העבודות כאמור ייקבעו בהתאמה לשיעורים /חשבונות מצטברים
שישולמו לקבלני ביצוע עבודות הקבלנים ובכפוף לתנאי התשלום הקבועים בהסכם .למען הסדר הטוב,
במקרה בו התשלום הינו ע"פ שכ"ט שנגזר מעלות ביצוע הפרויקט ,שכ"ט כאמור ישולם בהתייחס
לחשבונות מצטברים שיוגשו ע"י הקבלן ,בכפוף לעמידת המפקח בדרישות ההסכם.
החברה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי ,לשלם ליועץ מקדמות על חשבון התמורה כאמור בהיקף
של עד  ₪ 15,000לחודש בצירוף מע"מ כחוק ולתקופה של עד  6חודשים וזאת בכפוף לכך שהיועץ ימסור
לחברה ערבות אוטונומית לפירעון ע"פ דרישה בסך של ( ₪ 90,000להלן -ערבות הביצוע) תשלום זה
יקוזז/יופחת מתשלומים בשלב הביצוע.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ככל שהסכם זה יבוטל – ידרש היועץ להשיב לחברה את המקדמות
ששולמו ע"פ סעיף זה (ככל ששולמו) ערבות הביצוע תהיה בנוסח כפי שתדרוש החברה ובתוקף ל12 -
חודשים לפחות .ערבות זו תמומש בכל מקרה בו היועץ הפר את התחייבויות כלפי החברה ו/או לא השיב
לחברה את המקדמות ככל שנדרש לכך. .
 .5.6כל חשבון של המפקח שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על-ידי המזמין ,ישולם בתנאים של "שוטף +
עד "45ימים מיום אישור החשבון ,ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע לתשלומו.
תקופת האישור לא תעלה על  15יום ,אלא אם הסיבה לעיכוב האישור נעוצה ,לדעת המזמין ,בהגשת
חשבון לא נאותה .למרות האמור בסעיף זה ,מובהר כי במידה ופרוייקט יהיה במימון חיצוני ,יתכנו
שינויים בתנאי תשלום בין השאר בשים לב למימון החיצוני והוראות חוק מוסר תשלומים.
 .5.7מוסכם כי במקרה בו המפקח ישלים חלק מעבודות כל שלב ושלב ,הוא יהיה זכאי לחלק משיעור התמורה
המגיע בגין אותו שלב לפי היקף עבודתו בגין אותו שלב לפי קביעת המזמין ,בקיזוז נזקים שנגרמו (ככל
שנגרמו) למזמין בשל התנהלות המפקח.
 .5.8התמורה הנ"ל תשולם כנגד חשבוניות מס שימסור המפקח למזמין.
 .5.9מוסכם כי התמורה שנקבעה לעיל הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא המפקח זכאי בגין כל
השירותים והפעולות שהמפקח התחייב לבצע עבור המזמין לפי ההסכם ,וכן כל עלות או הוצאה הכרוכה
בכך ,לרבות בגין ביצוע שינויים ותיקונים הקשורים לפרוייקט והמפקח לא יהיה זכאי לתשלום ו/או
תוספת אחרת כלשהי  -וזאת בין אם הפרויקט יבוצע ברציפות או בשלבים.
ב .עבור שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום שיפוט המועצה ככל שיוחלט לקבל
שירותים אלו מהיועץ (להלן -שירותי הייעוץ השוטף) .במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול
המועצה ,המועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול היועץ.
.5.10

שירותי יעוץ שוטף יבוצעו ע"פ הזמנת עבודה ובהתאם לצורך .ככל שהמפקח ידרש לבצע שירותים אלו,
ישולם למפקח תמורה ע"פ מחירון המכרז ,בהנחה של ( _________%ע"פ הצעתו במכרז) כנגד ביצוע
בפועל.

.5.11

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,אם נקבעה התמורה בהזמנת העבודה הפרטנית לפי שעות עבודה
בפועל ,תחולנה ההוראות הבאות:
 .5.11.1שעת עבודה תיחשב כ 60 -דקות עבודה מקצועית בפועל (לא ישולם שכר בגין זמן נסיעות,
עבודות פקידותיות וכו') .בגין חלק מן השעה ישולם שיעור יחסי מן התעריף לשעה.
 .5.11.2היקף השעות המרבי להשלמת מלוא השירותים ,באופן מלא ומקצועי ,לא יעלה על היקף
השעות המרבי שייקבע בהזמנת העבודה (אם ייקבע).
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 .5.11.3היה ונקבעו שלבי עבודה ,או שלבי תשלום ,לא יעלו שעות העבודה/הסכומים לחיוב על מספר
השעות/הסכומים המרביים שנקבעו לכל שלב (אם נקבע).
 .5.11.4כמו-כן ,מעבר מביצוע שלב עבודה אחד לשלב עבודה אחר יחייב אישור מוקדם בכתב של
המנהל ,כתנאי לביצוע ולתשלום לנותן השירות.
 .5.11.5ניוד שעות עבודה בין שלב אחד למשנהו ,יחייב אישור של המנהל ,מראש ובכתב.
.5.12

אחת לחודש ועד ליום ה 5 -בכל חודש ,היועץ יגיש למזמין ,לאישורו ,דרישת תשלום מפורטת בכתב ,אשר
תתייחס לשירותים שבוצעו בחודש החולף ככל שנדרשו (להלן  -דרישת התשלום) לדרישת התשלום
יצורף דו"ח פעולות  /שעות שבוצעו בפועל ע"י היועץ באותו חודש.

.5.13

כל חשבון של היועץ שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על-ידי המנהל ישולם בתנאים של "שוטף  +עד
 "45ימים ,מיום אישור החשבון כאמור ,ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע
לתשלומו.

כללי
.5.14

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים משום הסכמה של המזמין לטיב/איכות/היקף
השירותים שבוצעו בפועל.

.5.15

בכל תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים.

.5.16

יחד עם התמורה ישולם מע"מ כשיעורו על-פי חוק כנגד חשבונית מס.

.5.17

למען הסר ספק ,בכל נושא כספי הקשור לתמורה ,להגדלת היקף השירותים או היקף התמורה ,לא יהיה
כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין ,אלא אם ניתן אישור המנהל לכך מראש ובכתב.

.5.18

איחור בתשלום ליועץ ,שלא יעלה על  30ימים ,לא יזכה את היועץ לכל פיצוי.

.5.19

עכבון –
 .5.19.1מכל סכום שיגיע ליועץ ,רשאי המזמין לעכב עד  10%מכל חשבון וזאת עד להשלמת ביצוע
השירותים  /מלוא התחייבויות היועץ בפועל.
 .5.19.2למען הסר ספק ,ככל שהיועץ לא השלים את השירותים ,ישמש העכבון כפיצוי מוסכם,
אותו רשאי המזמין להפחית מכל סכום המגיע ליועץ ע"פ הסכם זה.

 .6תקופת הסכם וביטולו
 .6.1הסכם זה הינו לתקופה של  24חודשים שתחילתה מיום ___________ עד ליום_______ (להלן:
"תקופת ההסכם") .מובהר בזאת כי  6חודשי ההתקשרות הראשונים הם לניסיון ובמהלכם ניתן יהיה
לסיים את ההתקשרות בכל עת .בכל הנוגע לפרויקט מבוא מודיעים ככל שיוחלט לבצעו – תקופת הסכם
זה הינה עד להשלמת הפרויקט.
 .6.2המזמין רשאי להאריך את תקופת הסכם זה לעד  3תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת .במידה
שהוארך תוקף ההסכם ,יחולו הוראות הסכם זה במהלך תקופת הארכה ,בשינויים המתחייבים .מובהר
בזאת כי החברה רשאית להאריך את ההסכם עד להשלמת פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים.
 .6.3מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה מוקדמת של  30יום
מראש.
 .6.4מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה ,מוסכם בזה בין הצדדים ,כי המזמין יהא זכאי להביא הסכם זה
לקיצו לאלתר ,בכל עת  -בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .6.4.1היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והיועץ ,לאחר שהוזהר על-ידי המזמין
בכתב ,לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה.
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 .6.4.2פקע הביטוח של היועץ או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם.
 .6.4.3היועץ נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח.
 .6.4.4היועץ פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו בקשה
כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים.
 .6.4.5היועץ הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם.
 .6.4.6היועץ ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.
 .6.5הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם ,ישלם המזמין ליועץ חלק יחסי מהתמורה ,לפי קביעת המזמין,
בהתחשב באורך התקופה שבה סופקו השירותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות היועץ ,בקיזוז
סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי היועץ  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
למזמין בהתאם להוראות כל דין.
 .6.6קבלת תשלום זה על-ידי היועץ תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה בגין נזק ,הפסד,
אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו ליועץ מחמת הפסקת ההסכם.
 .6.7הובא ההסכם לידי גמר ,יפעל היועץ כאמור בסעיף  9להלן.
 .6.8אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו בהסכם  -לפי העניין.

 .7פיצויים מוסכמים
 .7.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי המזמין רשאי להפחית מהתמורה ו/או לגבות מהיועץ
פיצויים מוסכמים ,בכל מקרה בו היועץ לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם ו/או בהתאם
למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו היועץ לא מילא אחר התחייבויותיו ,לרבות כמפורט להלן-

נושא  /ליקוי  /פיצוי מוסכם ליחידה בכל סכום בש"ח
מס'
סידורי מקרה
.1
אי עמידה בזמנים
 ₪ 100לכל יום איחור
.2
.3
.4

אי עמידה בדרישות ההסכם ,כאשר ההפרה לא  ₪ 1000למקרה
תוקנה בתוך  7ימים מיום הדרישה
הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי  ₪ 1000למקרה
במזמין
ביטול הסכם ע"י היועץ ו/או בקשת היועץ פיצוי מוסכם בשיעור ההפרש
שבין שכ"ט שהיה אמור לקבל
להפסיק את ההתקשרות במהלך פרויקט
היועץ לבין שכ"ט לו יהיה זכאי
היועץ האחר שיקבע ע"י
המזמין לביצוע השירותים
וזאת מבלי לגרוע מחובת היועץ
להשיב למזמין מקדמות
ששולמו (ככל ששולמו) ע"ח
התמורה .

 .7.2כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.
 .7.3הסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא היועץ.
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 .7.4קביעת המזמין לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת וליועץ לא תהיה כל תביעה או טענה
מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בגין כך.
 .7.5למען הסר ספק ,אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות
המזמין ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המזמין הן במצטבר.

 .8מסירת מסמכים ומידע למזמין
 .8.1היועץ מתחייב לתת למנהל מיד ,לפי דרישתו ,מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.
 .8.2בגמר ביצוע השירותים או בגמר ההסכם או הפסקתו ,ימסור היועץ למזמין ,תוך
 3ימים ,כל מסמך של המזמין או שערך היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.
 .8.3כל המסמכים הינם קניינו של המזמין והמזמין רשאי להשתמש בהם ,לרבות באלה שערך היועץ .היועץ
יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית
עושר וכיו"ב.
 .8.4ככל שיתבקש על-ידי המזמין ,היועץ ידאג להעברה מסודרת ,מלאה ונאותה של השירותים ליועץ אחר
מטעם המזמין  ,תוך מתן הסברים והדרכה  -ככל שיידרש.

 .9היועץ קבלן עצמאי והעדר יחסי עובד ומעסיק
היועץ מצהיר ו/או מתחייב ,כדלקמן:
 .9.1היועץ מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות למזמין  .כן מצהיר היועץ כי הוא
רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי ובמס הכנסה.
 .9.2היועץ מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין המזמין יחסי
עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיו וייחשבו
כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד.
 .9.3כן מתחייב היועץ לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין שעילתה בקיום יחסי עובד
ומעסיק בין היועץ או מי מעובדיו לחברה ,בין אם תוגש ע"י היועץ ו/או ע"י עובדו ו/או ע"י חליפם ו/או
יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.
 .9.4בכל מקרה בו היועץ אינו תאגיד -
 .9.4.1היועץ מצהיר ומדגיש בזאת כי ביקש להעניק את השירותים למזמין במתכונת זאת של נותן
שירותים ,בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי הוא אינו
מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר .
 .9.4.2היועץ מצהיר בזאת ,כי מתכונת זאת מובנת לו ,מקובלת עליו ולא נכפתה עליו וכי אין לו כל
רצון כי יתקיימו יחסי עבודה בינו לבין המזמין .
 .9.4.3היועץ מצהיר בזאת ,כי הובהר לו וידוע לו שהליך קליטת ואיוש משרת עובד ברשות מקומית
 /בתאגיד עירוני ברשות מקומית מחייב קיומם של מספר תנאים ובכלל זה אישור נחיצות
משרה ,הליך מכרז לקליטת עובד והליכי מינוי כמתחייב ע"פ חוק בלעדיהם לא ניתן להעסיק
עובדים .היועץ מצהיר כי הובהר לו שהליכים אלה לא ננקטו טרם חתימת הסכם זה ולצורך
קבלת השירותים נשוא הסכם זה ומשכך התנאים האמורים אינם מתקיימים ולא יתקיימו
בעניינו.
 .9.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר היועץ כי ברור לו ומוסכם עליו כי התמורה המפורטת בהסכם,
מבוססת על הצהרותיו לעיל ,המצג שיצר כלפי המזמין  ,והנחת המזמין כי בינו למזמין אין ולא
מתקיימים יחסי עובד ומעסיק.
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ידוע והובהר ליועץ כי אילו היה מועסק ע"י המזמין כעובד (ובנוסף להליכי קליטת עובד המתחייבים
ע"פ דין) ,לכל היותר היה משולם שכרו של היועץ כעובד ,בהתאם לדירוג הרלבנטי בחוקת העבודה,
בשים לב להיקף המשרה( .להלן  -השכר הראוי).
אי לכך מסכים נותן השירות כי בכל מקרה בו יתבע מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעסיק
או יקבע ע"י ערכאה שיפוטית או כל גורם אחר ,כי בינו למזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב
שכרו של היועץ בהתאם לשכר הראוי.
למען הסדר הטוב ,מובהר בזאת כי בתמורה הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה עלויות
מעביד ,המהוות  40%מהתמורה .משכך וככל שיקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עבודה ,על היועץ
יהיה להשיב למזמין את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך
תשלום התמורה ועד התשלום בפועל.
 .9.6האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי המזמין ע"י היועץ ובין אם תועלה ע"י עובד של
היועץ ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה יראו את היועץ
ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ליועץ ו/או עזבונו /או חליפיו.
.9.7

כי האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על-ידי היועץ ובין אם תועלה על-
ידי עובד של היועץ ו/או על -ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את
היועץ כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ליועץ.

 .10פיקוח המזמין
 .10.1המנהל יפקח מטעם המזמין על פעילות היועץ והיועץ יפעל בהתאם להנחיות המנהל ,בכפוף להוראות
הסכם זה ,אולם אין בעבודות המנהל ו/או בפיקוח המזמין או מי מטעמו כדי לגרוע מאחריות היועץ
לביצוע השירותים ולכל הנובע מיישומם.
 .10.2אישר המנהל/המזמין מסמך או שלב כלשהו בביצוע השירותים ,לא ישחרר אישור זה את היועץ
מאחריותו המקצועית המלאה.
מכל מקום ,אין באישור כאמור כדי להטיל על המזמין או מי מעובדיו אחריות כלשהי לטיב המסמכים
ו/או השירותים ולכל הנובע מיישומם.

 .11אחריות
 .11.1אישור של המזמין לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת היועץ ובביצוע העבודות ,עפ"י
חוזה זה ,לרבות תוכניות שהכנתם נדרשה ע"י המהנדס ו/או גורם מקצועי אחר במזמין ,לא ישחררו את
היועץ מאחריותו המקצועית המלאה כפי שהתחייב בחוזה זה ,ולא יהא בכך כדי להטיל על המזמין
אחריות ,באשר היא ,לטיב התוכניות ו/או המסמכים ורמתם ,כפי שהתחייב להם בחוזה זה.
כל האמור לעיל יחול גם בכל האמור לעניין המנהל בחוזה זה.
 .11.2היועץ יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי בגין העבודות
נשוא הייעוץ ו/או עקב כך שנשוא הייעוץ בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות
שלשמן ניתן הייעוץ.

 .12נזיקין וביטוח
 .12.1היועץ יהא אחראי על פי דין לכל נזק ,תאונה או חבלה ,מכל סוג ומין ,שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או
שלוחיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל אדם אחר ,באשר הוא ,לגוף או לרכוש בשל מעשה או מחדל ,רשלניים
או מכוונים ,של היועץ ו/או עובדיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר והכל הנובע ,במישרין או בעקיפין,
מביצוע התחייבויות היועץ עפ"י חוזה זה ו/או ממעשה או מחדל ,רשלניים או מכוונים והקשורים
במישרין או בעקיפין בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.

 .12.2היועץ מתחייב לפצות את המזמין ו/או את הניזוק/ים ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע/ו לה/ם.
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כמו כן ,היועץ משחרר בזאת ,לחלוטין ומראש ,את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו וכן את כל מי
מטעמו ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו תוצאה מהאמור בס"ק
 12.1לעיל ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
 .12.3היועץ אחראי כלפי כל צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר והמועסק על ידו ,במידה ואחריות
כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  1968 -או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו ממעשה
ו/או מחדל רשלניים או מכונים של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויותיו של היועץ על פי חוזה זה.
אם תתבע המזמין ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבה מטעמה ,על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור
לעיל ,יהא על היועץ לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה ו/או לחובת עובדיה
ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 .12.4היועץ מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה
שהיא ,תוגש ע"י אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה בגין כל
תאונה ,חבלה או נזק שמפורט לעיל לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה.
 .12.5מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,מתחייב היועץ לערוך ולקיים ,למשך כל
תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה ,גם למשך חמש שנים נוספות
לפחות מסיומו (להלן" :התקופה הנוספת") ,את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט
באישור הביטוח ולהלן.
ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה יכללו גם תקופת גילוי של  6חודשים לפחות ותאריך
רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה.
היועץ יישא בתשלומי דמי הביטוח ,ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.
 .12.6כל ביטוחי היועץ יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי החברה ו/או המועצה האזורית חבל מודיעין ויכללו
סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או המועצה.
 .12.7כל חריג אם קיים בביטוחי היועץ לעניין רשלנות רבתי ,יבוטל .זאת מבלי לגרוע מחובת הזהירות של
היועץ ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.
 .12.8ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על היועץ להמציא לידי המזמין ,לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי
מוקדם להתקשרות ו/או לתשלום התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,המצורף כנספח ג' להסכם זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .מיד בתום תקופת הביטוח ,על היועץ להמציא
לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי
תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על
בסיס מועד הגשת התביעה ,על היועץ להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.
 .12.9כמו כן ,על היועץ לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים
ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי
וככל שרלוונטי ,ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי
היועץ לתחום שיפוט המועצה האזורית חבל מודיעין .כן מתחייב היועץ לערוך ביטוח אחריות כלפי צד
שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  ₪ 600,000למקרה.
 .12.10מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ .היועץ מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי
המזמין ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .12.11למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל,
במפורש לרבות סכומי הביטוח ,גבולות האחריות ,ההרחבות והסייגים המפורטים בו .לדרישת המזמין,
על היועץ לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים
להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
 .12.12היועץ פוטר את החברה ו/או את המועצה האזורית חבל מודיעין ו/או מי מטעמן מאחריות לכל אובדן
ו/או נזק לרכוש המובא לתחומי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,וכן בגין כל אובדן תוצאתי
שייגרם לו עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור ,ולא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
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הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
 .12.13מובהר בזאת ,כי "מבקש האישור" ,כהגדרתו באישור עריכת הביטוח המצורף כנספח ג' ,יהא החברה
ו/או המועצה האזורית חבל מודיעין.
 .12.14מוסכם בזאת ,כי סעיף זה הינו סעיף יסודי ואי מילויו ע"י היועץ יביא לביטול החוזה.

 .13העברת זכויות
 .13.1היועץ אינו רשאי להסב ו/או להעביר את ההסכם ,כולו או חלקו או כל זכות או חבות לפיו ואינו רשאי
למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .13.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הזהירות בלבד ,העביר היועץ זכויותיו או חובותיו
על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,או מסר את ביצוע השירותים ,כולן או מקצתן ,לאחר ,יישאר הוא
אחראי למילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם.

 .14קיזוז ,ויתור  -שינויים בכתב
 .14.1כל שינוי או תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו על-ידי הצדדים כדין ,לא יהיה להם כל ערך ותוקף
מחייבים.
 .14.2המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו מהיועץ ,בין על-פי ההסכם ובין בדרך אחרת מכל
סכום המגיע או שיגיע ליועץ .ליועץ לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.
 .14.3לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או לפי הוראות כל דין ,או נתן אורכה ליועץ לביצוע איזו
מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

 .15שמירת סמכויות המזמין
 .15.1אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכויות  /חובות שלטוניות של המזמין.
 .15.2בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של המזמין ופנקסיה כראיה
מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם  -כנכון.

 .16הודעות ומענים
 .16.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא של ההסכם.
 .16.2כל הודעה שתישלח על -ידי צד למשנהו בהתאם להסכם ,תישלח בדואר רשום או תימסר ביד ותיחשב
כנמסרת תוך  3ימים מיום משלוחה בדוא"ל /פקס (בכפוף לאישור קבלה) או מיום מסירתה ביד .
ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
היועץ

_________________
המזמין

אישור חתימה  -כשהיועץ הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו')
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י :ה"ה __________ת.ז.
____________ ,ה"ה _______________ ת.ז ______________________ .וכי אלה מוסמכים לחתום בשם
המציע ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.
_______________
תאריך

________________
 ,עו"ד

נספח ב' 1
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מפרט טכני
 .1כללי –
השירותים העיקריים בהסכם זה מחולקים לשני שירותים -
 .1.1שירותי ניהול תכנון וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של פרויקט הקמת מבני ציבור בישוב מבוא מודיעים
(להלן -פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים).
ביצוע פרויקט זה נתון לשיקול דעתה של החברה .כמו כן ,פרויקט זה מותנה בקבלת מימון חיצוני מאת
רמ"י .ככל שלא יתקבל המימון – לא יבוצעו השירותים .ככל שיתקבל מימון חלקי ,תהיה רשאית החברה
להתאים את ביצוע השירותים למימון הנדרש ובהתאמה להפחית את התמורה ליועץ.
מפרט טכני לביצוע השירותים בנוגע לפרוייקט – מצ"ב בהמשך נספח זה.
 .1.2שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום שיפוט המועצה (להלן -שירותי הייעוץ
השוטף) .במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,יחתם הסכם מול המועצה בנוגע
לשירות זה והמועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול הזוכה
מפרט טכני לביצוע השירותים הללו – נספח ב'.2
 .2מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להחליט על ביצוע חלקי של
השירותים ולקבל רק חלק מהשירותים מהזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהחכ"ל ככל שהוחלט
על ביצוע חלקי של השירותים .

מפרט טכני – פרויקט מבני ציבור מבוא מודיעים
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 .1כללי –
 .1.1החברה מקדמת פרויקט לתכנון ובינוי מבני ציבור ביישוב מבוא מודיעים ,כמפורט ברשימה העקרונית
המצורפת למסמכי המכרז  ,במגרשים מספר  450ו 451 -בישוב ,כמוגדר וכמסומן בפוליגון המצורף להלן
(להלן :המתחם) .מובהר בזאת כי מדובר ברשימה עקרונית והחברה תהיה רשאית להפחית /להגדיל את
היקף המבנים ו/או השטחים בין השאר בשים לב לתקציב.
 .1.2במסגרת הפרוייקט עתידים להבנות כ 11-מבני ציבור בישוב ,כאשר יתכן והקמת המבנים תעשה בשלב
אחד ו/או מספר שלבים .הקמת המבנים יכולה להיעשות במסגרת מכרז אחד ו/או מספר מכרזים ויכולה
להתבצע במספר שלהים /על פני תקופה ממושכת .ביצוע הפרוייקט מותנה בקבלת מימון חיצוני של רמ"י,
בהעדר תקציב לא יבוצעו השירותים .ככל שיתקבל מימון חלקי ,תהיה רשאית החברה להתאים את ביצוע
השירותים למימון הנדרש ובהתאמה להפחית את התמורה ליועץ.
 .1.3כל הוראה במפרט זה מתייחסת לשירותים הנדרשים בהתייחס לפרויקט ויחול בהתאמה בין אם בוצע
הפרויקט בהתייחס למבנה אחד או מספר מבנים או כולם.
 .1.4החברה פרסמה מכרז פומבי לבחירת מתכנן שיבצע את עבודות התכנון הרלבנטיות להקמת המבנים ובכלל
זאת  -עבודות תכנון ,כולל העסקת יועצים ולרבות תכנית בינוי ,פיתוח ,בקשות להיתרי בניה ,כולל תעודת
גמר ,כתבי כמויות ,תכניות עבודה וכל דרישה מקצועית של מהנדסת הועדה בהקשר לתכנון והשלמת בניית
הפרויקט .התכנון יותאם למסגרת תקציבית לביצוע הפרויקט המוערכת בכ 25-מיליון  ₪כולל מע"מ
ובהתאמה לאומדן עלויות הקמה כמפורט להלן בהתייחס לכל אחד מהמבנים .בכל מקרה התכנון שיבוצע
יאושר מראש וזאת בין היתר על מנת לוודא התאמתו למסגרת התקציבית.
 .1.5יצוין כי במקביל לביצוע עבודות הקמת מבני הציבור ,מתקיימות באתר ביצוע העבודות גם עבודות פיתוח
שונות ,במסגרת מכרז אחר .למען הסר ספק ,הזוכה לא ידרש לבצע פיקוח על עבודות הפתוח ,אלא רק
תיאומים במידת הנדרש.
 .1.6להלן לשם הנוחות רשימת מבני ציבור רלבנטית ופרוגרמה ראשונית .לאחר השלמת התכנון יועברו נתונים
רלבנטיים/מעודכנים לזוכה.
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 .2השירותים הנדרשים מהמפקח לפרוייקט מבני ציבור מבוא מודיעים (ככל שיוחלט על ביצוע) –
כללי
 .2.1ליווי הפרויקט ומתן המלצות לקידום הפרוייקט בדרך מקצועית ,מהירה ויעילה ,כולל סיוע בבחירת
יועצים וככל שיידרש ,רכוז ניהול הליך הבחירה ואישור חשבונות ליועצים באחריות המפקח.
 .2.2הצגת הפרוייקט בפני כל הגורמים הרלבנטיים ובהתאם לדרישות המזמין ,בכל אחד מהשלבים בפרוייקט
וככל שיידרש  -בתדירות כפי שתקבע ע"י המזמין בהתאם לקצב ההתקדמות וצרכי המזמין.
 .2.3אחריות מלאה על ניהול הפרויקט עבור המועצה ובכלל זה אחריות על כל היבטי העבודה מול גורמים
מחוץ למועצה – כגון :חח"י ,בזק ,רשות העתיקות וכל גוף ציבורי או פרטי אחר.
 .2.4השתתפות וסיוע בעריכת חוזים/התקשרויות/מכרזים עם היועצים ,הקבלנים או כל גורם מקצועי אחר,
בכל הנוגע להקשר הטכני ו/או המינהלי ו/או בכל הקשר אחר  -לאורך כל שלבי הפרוייקט  -וזאת בשיתוף
ובתאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
 .2.5הגשת חוות דעת (בכל עת שיידרש על-ידי המזמין) בדבר מחיר הפרוייקט ,רמת ודיוק הביצוע ,עמידה בלוח
הזמנים ו/או בתקציב הפרוייקט ו/או כל סטיה מהם וכן דרכים למנוע ו/או להתגבר על סטיות כאמור.
 .2.6הגשת דו"ח בכתב ,לפי דרישת המזמין ולכל הפחות מדי חודש ,אשר יסקור את התקדמות הפרויקט,
יפרט בעיות אשר התעוררו ,במהלך ביצוע הפרויקט ,דרכים לפתרונן ,הצעות ייעול ו/או הנחיות ו/או
הצעות להמשך הקמת הפרויקט ,וכן כל הערה או הארה אחרת ,הקשורות להקמת הפרוייקט.
הדו"ח דלעיל יכלול העתק יומן העבודה היומי ,כאמור בהסכם זה.
המפקח יעקוב אחר כל סטייה ו/או חריגה מלוח הזמנים ו/או מכל הוראה אחרת הכלולה בחוזים עם
הקבלנים ו/או עם כל גורם אחר הקשור בפרויקט ,כולל ציון הגורם לסטייה.
 .2.7סיוע בטיפול ,בפניות ,בברורים ,בתאומים ,בהתייעצויות ובמו"מ בפני ועם הרשויות ו/או כל גורם אחר,
בכל הקשור והכרוך בתכנון ובביצוע הפרויקט ,ובכלל זה בבעיות הקשורות בפרויקט ו/או בקבלת אישורים
לרבות היתר בניה ככל הנדרש לביצוע העבודות .המפקח יקפיד טיפול רצוף ,שוטף ומהיר ומעקב אחר
הטיפול וקבלת אישורי הרשויות כאמור ,טרם הוצאת היתרי הבניה ולאחר מכן.
 .2.8תיאום והשתתפות בישיבות ופגישות עם/בין נציגי המזמין ו/או עם הקבלנים ו/או עם המפקח ו/או עם
היועצים ו/או עם נציגי הרשויות ו/או עם היועץ המשפטי של המזמין ו/או עם כל אדם או גורם אחר,
הקשור בפרוייקט  -וזאת בכל שלב בפרויקט וכל אימת שהדבר יידרש או שהמזמין ימצאנו לנחוץ.
 .2.9קביעת לוחות זמנים בתאום ואישור מראש של המזמין וכן ניהול מעקב תדיר ושוטף אחר כל שלבי הקמת
הפרוייקט ,מראשיתו ועד סופו ,עמידת היועצים והקבלנים בלוחות הזמנים והמועדים שנקבעו ואשר
יעודכנו מעת לעת לפי הנסיבות.
המפקח יפעל לקידום הפרוייקט בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ויאושר על-ידי המזמין וידווח למזמין על
כל סטייה ו/או חריגה מלוח הזמנים תוך ציון הגורם לסטייה ומתן הצעות לפתרון ו/או כל צעד אחר שעל
המזמין לנקוט נוכח סטיה כאמור.
המפקח יודיע למזמין ,מבעוד מועד ,על המועד הצפוי בפועל להשלמת כל שלב של הפרויקט וכן יהיה נוכח
בעת מסירת כל שלב כאמור למזמין.
 .2.10בירור או השתתפות בבירור ,עפ"י הוראות המזמין ,של כל סוג תביעות/טענות או דרישות של הקבלנים או
גורמים אחרים בפרוייקט ,ניתוח הטענות לרבות ההיבטים המקצועיים והכספיים שלהן ומתן ייעוץ
והמלצות למזמין בקשר אליהן .בנוסף ,מתן כל סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים/מעין משפטיים,
שיתנהלו בקשר לפרוייקט ,לרבות מתן עדות בבית משפט ,בבוררות או הכנת חוות דעת שתוגש  -הכל ללא
תמורה נוספת.
 .2.11פיקוח על כך שכל שירות או עבודה יבוצעו בהתאם למצוין במסמכי ההנחיות לעבודות תכנון של משרד
החינוך העדכניים ביותר וכן על-פי קובץ הנחיות התכנון.
 .2.12השתתפות בישיבות סטטוס הנערכות בהתייחס לפרוייקט ,לרבות ישיבות עם ראש המועצה/מנכ"ל
החברה לצורך מתן התייחסות לקצב התקדמות הפרוייקט.
 .2.13ליווי בגיבוש היבטי התקציב  /התאמתו לצרכי המזמין .
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שלב א'  -ניהול ופיקוח על עבודות התכנון ,היועצים ,רישוי ,אומדן תקציבי וכיו"ב
 .2.14ניהול הליך ההתקשרות עם יועצי הפרויקט ,לרבות סיוע בבחירת היועצים ,גיבוש צוות התכנון ,קבלת
הצעות מחיר ,ניהול מו"מ מול היועצים וליווי המזמין בהליך ההתקשרות מול היועצים.
 .2.15עריכת ביקורים באתר על מנת לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.
 .2.16סיוע בהשגת/קבלת כלל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות והמסמכים הנדרשים מהרשויות בקשר עם
תכנון פרוייקט ,לרבות היתרי בניה נדרשים ,בדיקתם ואישורם.
 .2.17בניית אומדן תקציבי ראשוני לכל הפרוייקט יחד עם המתכננים והיועצים .ייצוג המזמין ,בהשתתפותו או
בלעדיו ,בבירור הפרוגרמה מול הישוב ,הוועדה המקומית ,הוועד המתכננים והיועצים השונים.
 .2.18הכנת לוחות זמנים לתכנון ולמסירת התכניות .מעקב אחר שלבי התקדמות התכנון של היועצים ,לרבות
הקפדה על עמידת היועצים בלוחות הזמנים הנ"ל ו/או בהתאמה להנחיות המזמין ,כפי תינתנה מעת לעת.
 .2.19ניהול התכנון ,לרבות תאום עבודות התכנון בין היועצים השונים ,מעקב אחר קצב התכנון ,ניהול ישיבות
התכנון ,ריכוז תוכניות ובקרה על השלמת הליכי התכנון ,עד לקבלת היתר בניה.
 .2.20סיוע בהשגת/קבלת כלל מסמכי התכנון הנדרשים לפרוייקט ,לרבות מעקב ביחס לקצב התקדמות הליכי
התכנון.
 .2.21ליווי היועצים ,תיאום וסיוע במהלך הכנת התכניות השונות .בחינת תכניות היועצים ויתר מסמכי התכנון,
השלמתם והתאמתם ,הן לדרישות הפרוייקט ,הן אחד לשני והן להוראות כל דין ,לנהלים ולסטנדרטים
הגבוהים בתחום התכנון והבניה.
 .2.22ייעוץ וסיוע ליועצים ,בכל הנוגע לאפיון התכנון והתאמתו לביצוע ובכל הקשור לשיטה ,צורת המפרטים
וכתבי הכמויות ,מפרטים מיוחדים וסטנדרטיים בהתאם לתנאים המיוחדים של הפרוייקט.
 .2.23ליווי הליכי התכנון ואישור פרוגרמה מול משרדי ממשלה ו/או גרמים מימון אחרים  -ככל שקיימים.
 .2.24בניית אומדן תקציבי ראשוני ,בדיקה ומעקב אחר האומדן התקציבי של הפרוייקט ופיקוח אחר עמידה בו
של היועצים והגשת חוות דעת בנדון ,הכנת לוח תשלומים (תזרים הוצאות) ,המתאים ללוח הזמנים של
ביצוע הפרוייקט בהתאם להסכם זה .לרבות מעקב על שמירה ומסגרת תקציבית של מבנה בודד ומכלול
הפרוייקט ,לוח התשלומים יוכן ,בין היתר ,על סמך ניסיון בפרוייקטים קודמים ועל סמך היכרות עם מצב
שוק הבניה.
 .2.25זימון המתכננים ויועצי המועצה לישיבות תאום לשם קבלת דווח על התקדמות התכנון ,ברור נושאים
ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד איתם במהלך תקופת התכנון ,כדי לוודא השלמת
התכנון במועדים שיקבעו ע"י המועצה.
 .2.26ניהול ,תיאום ,ארגון וייעוץ ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים המיוחדים ,אופני המדידה המיוחדים,
וכתב י הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של העבודה ההנדסית וסיוע בהכנת מסמכי
ההתקשרויות.
 .2.27בחינה ראשונית של מסמכי המכרזים (שיוכנו ע"י המתכננים ויועצי המועצה) בכל נושא ,לרבות האומדן
התקציבי המבוסס על כתבי הכמויות ,והגשת חוות דעת למועצה.
 .2.28דווח למועצה על התקדמות העבודה של כל מפקח ומתן המלצות לקידום התכנון במקרה של פיגורים.
הדיווח יהיה חודשי או בתקופות אחרות כפי שיקבע על ידי נציג המועצה מפעם לפעם.
 .2.29דווח שוטף למועצה על סטייה מהאומדן התקציבי תוך בחינת מקור הסטייה ,סיבתה והדרכים לתיקונה.
שלב ב'  -ניהול הכנת מכרזים ,בדיקת הצעות קבלנים ,ניהול מו"מ ומתן חוות דעת מקצועיות.
 .2.30ריכוז כתבי הכמויות ,חישובם ,פיקוח על עיבודם על-ידי היועצים השונים ועריכתם לצורך הכנת
מכרז/הסכם/נוהל משכ"ל.
 .2.31ייעוץ וסיוע בהכנה וריכוז כל החומר ,התכניות ,המסמכים והאמצעים הדרושים לפרסום מכרז (או
מכרזים  -בהתאם לשיקול דעת של המזמין) ו/או כל הליך אחר נדרש לשם השלמת הפרוייקט.
התכניות שתוגשנה ביחס למכרזים כאמור תהיינה מפורטות באופן שיאפשר לקבלנים הגשת הצעות מחיר
מפורטות ועל המפקח מוטלת החובה לוודא זאת.
 .2.32ייעוץ ,סיוע וכן ביצוע בדיקות פורמאליות-טכניות וחשבונאיות לגבי הצעות הקבלנים וניתוחן ,תוך עריכת
טבלאות מפורטות המשוות ביניהן וציון חריגות וסטיות ,אם תהיינה ,מתנאי המכרזים הרלבנטיים או
ההצעה והפרוייקט.
מכרז מסגרת פומבי מס'  - 3-2022ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים 22.06.2022

חותמת המציע___________________ :

חתימה

+

38

 .2.33עריכת חוות דעת מקצועיות לועדת המכרזים בדבר מסירת עבודה לקבלנים ,ככל שיידרש.
 .2.34ניהול ו/או סיוע בניהול מו"מ וליבון בעיות או אי בהירויות עם קבלנים.
 .2.35עדכון האומדן התקציבי בהתאם להוצאות ההתקשרות עם הקבלנים וקביעת מסגרת תקציבית מעודכנת
בהתאם ,בתיאום עם המזמין.
 .2.36הוצאת "צווי התחלת עבודה" ,על-פי תנאי ההסכם ובכפוף לאישור המזמין.
שלב ג'  -שלב התיאום ,ניהול ,הפיקוח והמעקב אחר ביצוע העבודות באתר
 .2.37קבלת לוחות זמנים מהקבלנים ,אישורם או תיקונם ,הכנת לוחות זמנים כלליים ומפורטים בתיאום עם
כל הגורמים הקשורים בפרוייקט.
 .2.38פיקוח על קיום בדיקת איכות החומרים והמוצרים בפרוייקט ווידוא התאמתם למסמכי התכנון ,להוראות
כל תקן והחוזים עם הקבלנים ,לרבות באמצעות ביצוע בדיקות מעבדתיות ואחרות של אותם חומרים
ומוצרים ,כנדרש לשם הבטחת איכותם ורמתם וכפי שיוגדר בחוזים עם הקבלנים ובדין.
המפקח ידאג כי יבוצע פיקוח על טיב החומרים והמוצרים והתאמתם לתכניות ולהוראות היועצים גם
במקומות העבודה והייצור שלהם טרם הבאתם לאתר.
המפקח יוודא כי ממצאי הפיקוח על איכות החומרים והמוצרים ,כמפורט לעיל ,יירשמו וידווח למזמין
באורח שוטף.
המפקח יקפיד הקפדה מיוחדת על התאום והשילוב שבין הקבלנים השונים והתפרים שבין עבודותיהם.
 .2.39השתתפות בטיפול ,בפניות ,בברורים ,בתאומים ,בהתייעצויות ובמו"מ בפני הקבלנים ו/או הרשויות ו/או
כל גורם אחר ,בכל הקשור והכרוך בביצוע הפרוייקט.
 .2.40ביקורת על אישור סימונים של גבהים ומרחקים של חלקיו השונים של הפרוייקט באתר ,אשר ייערכו ,כפי
הנדרש ,על-ידי מודד/ים.
 .2.41פיקוח על ביצוע המדידות באתר ,לרבות בדיקת אישור הכמויות של חלקי הפרוייקט שבוצעו ,בתאום עם
הקבלנים ורישום המידות הסופיות והשינויים בהעתקי התכניות .קבלת התכניות לאחר הביצוע ( as
 )madeמהקבלנים ,בדיקתם ואישורם.
 .2.42מתן הסברים ,הנחיות ,סיוע והוראות לקבלנים בקשר לביצוע הפרוייקט בהתאם לתכניות ולהנחיות
היועצים.
 .2.43ניהול יומן עבודה יומי מפורט בקשר לפרויקט וכן דפי מדידה ,אשר יפרטו את כל העבודות והאירועים
הקשורים בהקמת הפרוייקט ,החתמת נציג הקבלן על היומן ודפי המדידה כאמור וכן הוספת הערות
רלבנטיות של היועצים.
היומן יתאר את כל המתרחש במסגרת הפרוייקט באופן מלא ומדויק.
 .2.44קיום מעקב ופיקוח מתמיד והדוק אחר ביצוע הפרוייקט והעבודות הקשורות בו ,רישום הליקויים שיש
לתקנם ופיקוח צמוד על השלמת ביצוע תיקון הליקויים כאמור.
 .2.45קיום ישיבות שבועיות לצורך תאום בין העבודות המקצועיות השונות .סיכום מפורט בכתב של ישיבות
אלו יועבר למזמין ולכל הגורמים הנוגעים בדבר באופן שוטף.
מובהר כי המזמין יזומן לכל ישיבה כאמור ויהיה אף רשאי ליזום קיום פגישות כנ"ל בכל עת שימצא לנכון.
 .2.46עדכון שוטף ומפורט של תקציב הפרוייקט וכן ניהול בקרה תקציבית חודשית על כל הקבלנים והספקים,
אשר תצביע על כל חריגה הצפויה מהתקציב הראשוני של הפרוייקט  -במהלך היווצרותה ,וכן מתן דו"ח
למזמין על כל חריגה מתקציב הפרוייקט ובו פירוט של מקור החריגה וסיבתה ,כגון :שינויי מדד ,פרוגרמה,
חוקים טעויות בכמויות ,תביעות של קבלנים וכד'.
 .2.47בדיקת חשבונות ביניים ,חשבונות סופיים ודרישות תשלום אחרות שיוגשו על-ידי הקבלנים ועל-ידי כל
בעל תפקיד רלבנטי אחר ,הקשור בהקמת הפרוייקט ובכלל זה על-ידי היועצים.
בדיקת החשבונות תכלול תתחשב בתנאי ההסכמים ו/או המכרזים ועל-פי המסגרת התקציבית והחוזית
שנקבעה לכך.
 .2.48הגשת החשבונות ו/או דרישת תשלום כאמור ,שאושרו כנדרש על-ידי המפקח לאישור גזבר המזמין  -וזאת
לאחר שנערכו מדידה וחישוב כמויות הביצוע בפועל של העבודות באתר והתקדמות הפרוייקט.
 .2.49עריכת ביקורים שוטפים ,בדיקת הפרוייקט לפרטיו ,העברת רשימות למזמין ולקבלנים ,המפרטות את כל
התיקונים שעל הקבלנים לבצעם ,וכן פיקוח ווידוא כי הקבלנים יבצעו התיקונים האמורים כנדרש  -וזאת
במשך תקופות האחריות והבדק ,על-פי החוזים עם הקבלנים ו/או על-פי כל דין.

מכרז מסגרת פומבי מס'  - 3-2022ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים 22.06.2022

חותמת המציע___________________ :

חתימה

+

39

כמו כן ,לקבוע ולדווח למזמין אלו פגמים אין אפשרות סבירה לתקנם ומהו הפיצוי שעל הקבלנים לשלם
למזמין בעטיים.
 .2.50בירור או השתתפות בבירור ,בהתאם להוראות המזמין ,של כל סוג תביעות/טענות או דרישות של
הקבלנים או גורמים אחרים הקשורים בפרוייקט ,ניתוח הטענות לרבות ההיבטים המקצועיים והכספיים
שלהן ,ומתן ייעוץ והמלצות למזמין בקשר אליהן ,לפני הבירור ולאחריו ,ובכלל זה מתן כל סיוע שיידרש
בקשר להליכים משפטיים או מעין משפטיים ,שיתנהלו ,אם יתנהלו ,בקשר לפרוייקט ,ובכלל זה מתן עדות
בבית משפט או בבוררות או הכנת חוות דעת שתוגש לבית משפט או לבורר  -ללא תמורה נוספת.
 .2.51בדיקת הפרוייקט במסירתו למזמין וכן לקראת סוף תקופות הבדק והאחריות השונות
על-פי ההסכמים עם הקבלנים ועל-פי כל דין ובמידת הצורך גם במהלכן .פיקוח על ביצוע התיקונים על-
ידי הקבלנים .אישור של גמר ההסכם לאחר ביצוע התיקונים על-ידי הקבלנים ,ומתן אישור סופי של גמר
ההסכם לאחר ביצוע התיקונים  -בתום תקופות הבדק והאחריות השונות.
 .2.52טיפול ותאום חיבורים לתשתיות כגון מים ,ביוב ,חשמל ,תקשורת ,מערכות כריזה ,אש ,אזעקות וכיו"ב.
טיפול בהשגת כל הבדיקות והאישורים הנדרשים עד לקבלת טופס  4ותעודת גמר מהועדה לתו"ב.
 .2.53המפקח ידאג לכך ,כי באתר העבודות יימצא מהנדס-מפקח ,אשר יועסק במשרה מלאה ובאופן שוטף
ורציף  ,כפי שיידרש ,לצורך ביצוע הפרויקט ,ואשר יהיה בעל יכולת אישית ומקצועית בניהול פעילות
כדוגמת הפעילות בפרויקט בסוג ובהיקף זה ברמה מצוינת.
 .2.54תיאום עבודות מול הפרוייקטים בעבודות פיתוח בשטחים ציבוריים צמודים
 .2.55הכנת "תיק מתקן" הכולל את כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לפרוייקט ובכלל זאת ,תכתובות,
אישורים ,חשבונות מצטברים וסופי שאושרו ,כתבי כמויות מאושרים ,תעודות אחריות ,הסכמים ,היתרי
רשויות ,תוכניות "עדות" ו/או כל מסמך נוסף הרלבנטי לפרוייקט ו/או שיידרש ע"י המועצה.
 .2.56ניהול התקציב של הפרוייקט ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל הנוגע לניהול תקציב הפרוייקט מחוייב
המפקח לספק את השירותים הבאים -
 .2.56.1הכנת תקציב ביצוע לפי פרקים (בינוי ,פיתוח ,תשתיות ,ציוד וכד') כולל השוואה לתיקצוב המועצה
 /מימון חיצוני.
 .2.56.2מעקב ובקרה תקציבית – ביצוע בפועל מול תקציב לאורך כל התקופה מדי חודש.
 .2.56.3דיווח ובקשה לאישור הוצאות חריגות (שלא נכללו בתקציב) במידה ועולות.
 .2.56.4מניעת ביצוע הוצאות שלא אושרו ע"י המועצה.
 .2.56.5במידה וקיים מימון חיצוני  -ריכוז כל הפרטים הנדרשים ע"י הגוף המממן ,לרבות הכנת כל
המסמכים הנדרשים לצורך הגשתם לגורם המממן ,ריכוז הדיווחים ומילוי המסמכים הנדרשים
לצורך דיווח לגורם המממן לקבלת כספים.
טיפול מול הרפרנטים אצל הגורם המממן בשחרור חסמים וקידום תשלומים.
 .3מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי השירותים כמפורט לעיל יסופקו בהתייחס לכל מבנה ציבור לגביו יבוצע
הפרויקט.

נספח ב' 2
מפרט טכני – שירותי יעוץ שוטף שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים
בתחום שיפוט המועצה
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 .1השירותים בפרק זה מתחלקים לשירותים שידרשו ע"פ פרויקט ושירותים שידרשו ע"פ שעות עבודה.
 .2כל השירותים בפרק זה יבוצעו ע"פ דרישה /הזמנת עבודה.
 .3שירותי יעוץ הנדסי לפרויקט כוללים –
 .3.1בדיקת חומר הנדסי ואדריכלי בפרויקטים ממוקדים בתחום מ.א חבל מודיעין.
 .3.2בכל פרויקט לגביו ידרשו השירותים יכללו השירותים -
.3.2.1בדיקת תוכניות למכרז/ביצוע בהשוואה למפרטים טכני וכתבי כמויות
.3.2.2סיור בשטח לצורך בדיקת התאמה בין התכנון ־מפה -מצב בשטח
.3.2.3מסירת דוח תיקונים למזמין
.3.2.4בדיקה חוזרת לאחר קבלת תוכניות מתוקנות
 .4שירותים ע"פ שעות עבודה – כוללים כל שירות יעוץ הנדסי שיידרש מאת היועץ מעת לעת בהתאם לצורך.
למען הסר ספק ,לא תשולם תמורה ע"פ שעות עבודה בגין שירותים שבוצעו בהתייחס לפרויקט מבני ציבור
מבוא מודיעים (כמפורט בנספח ב' )1ו/או שירותים שנדרשו ע"פ פרויקט (כמפורט בסעיף  3לעיל)
 .5במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול המועצה ,יחתם הסכם מול המועצה בנוגע לשירות זה והמועצה
תשא בעלויות הרלבנטיות מול הזוכה

נספח ג'
אישורי ביטוח בהסכם בין החברה הכלכלית לפתוח חבל מודיעין בע"מ לבין _____________
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מצורף בקובץ נפרד

נספח ד'

מכרז מסגרת פומבי מס'  - 3-2022ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים 22.06.2022

חותמת המציע___________________ :

חתימה

+

42

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – ימולא רק ע"י הזוכה
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2011
ימולא ע"י הזוכה כתנאי לחתימת הסכם בכפוף לאישור יועמ"ש
חלק א'  -תפקידים וכהונות

 .1פרטים אישיים

שם________________:

משפחה__________________ :

מס' ת.ז______________:.

שנת לידה_________________ :

כתובת___________________________________________ :

מספר טלפון__________ :

מספר טלפון נייד_____________ :

 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה (לרבות שכיר/ה,
כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכו').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה ,שותפות ,עמותה וכיוצא בזה).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

 .3תפקידים ציבוריים
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פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף  2לעיל .נא להתייחס לתפקידים
נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

התפקיד

 .4חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין ציבוריים ובים שאינם
ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.

שם התאגיד /רשות/
גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני או
מטעם בעל מניות).

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון (כגון
חברות בוועדות או
בתפקידים אחרים)

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית
שבה את/ה מועמד/ת לעבוד  ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטאטורים שבשליטת
הרשות המקומית זבה את/ה מועמד/ת לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
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"בעל עניין" בגוף  -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור  ,או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו( .אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח
  ,1968בתאגידים הנסחרים בבורסה.) 1כן /לא
אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5 - 2לגבי קרובים
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בן /בת
זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ומהי פעולתו
המיוחדת בדירקטוריון).
'קרוב"  -בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או הכפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת
מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן /לא

אם כן פרט/י :
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

1

חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר
מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
ב.
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
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חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו אתה מועמד?
קרוב :בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן /לא

אם כן פרט/י :
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך ,שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל,
או של מקורביך (ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בסעיפים  8 – 1לעיל.
כן /לא
אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון ,הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל
תאריכים.
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חלק ב' – נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט אחזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם שלך או של מקורביך( .אין
צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח  1968 -בתאגידים הנסחרים
בבורסה.)2
"קרוב"  -בן /בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן /לא

אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
שם התאגיד /הגוף

2

שם המחזיק (אם
המחזיק אינו המועמד)

 %החזקות

תחום עיסוק התאגיד /הגוף

חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר
מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
ג.
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
ד.
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;

 2חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי
למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
ג.
ד .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
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 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך
במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד אליו אתה מועמד?
כן /לא
אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________
 .13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מי משותפיך העסקיים אם יש כאלה ,חייבים כספים או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב"  -בן /בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן /לא
אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

 .14נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה
מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,של גופים אחרים
שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הם בעלי עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" בגוף  -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או
מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו
כן /לא
אם כן פרט/י:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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חלק ג' – הצהרה
אני החתום/ה מטה _______________ מס’ ת.ז.

_____________

מצהיר/ה בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי הם מלאים ,נכונים ואמיתיים.
 .2כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר
במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או
אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים
עם התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד
לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון ,או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות
שלא נצפו מראש ,העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות
המקומית ,אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו:
 .6הובהר לי על ההסדר למניעת עניינים שייערך לי ,במידת הצורך ,יחול חוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998 -

__________________

____________________

תאריך
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נספח ה'1

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן -החברה)
ג.א .נ,.
 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז 3/2022
שפורסם ע"י החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
.2

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
 .2.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״ -
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
 .2.3סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו,
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש
לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 .3.1בין חברי מליאת מועצה אזורית חבל מודיעין ו/או דירקטוריון החברה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 .3.2אין חבר מועצה ו/או דירקטוריון החברה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו.
 .3.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה אזורית חבל מודיעין או בחברה.

.4

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

.5

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

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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נספח ה' 2

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________ -אצל המציע _________________________ (להלן
– "המציע") ,שהגיש הצעה למכרז מסגרת פומבי מס' ( 3/2022להלן – "המכרז") ,ומוסמך ליתן מטעמו
תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

.4

"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X
במשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 , 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;

הריני להצהיר כי (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
.5
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא

מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע נדרש
.6
לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
.7
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה
עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
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.8

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ה3
(יצורף ע"י המציע וכל גורם בצוות המוצע מטעם המציע)
– התחייבות  /הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 .1אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ לחברה.
 .2אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נשוא
הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש
לקיומו של ניגוד עניינים כלפי החברה .אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול
להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם החברה.
 .3אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי אני מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה
וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.
 .4אני מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או פעילותו של כל צד
שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים לחברה.
 .5בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד
עניינים כלפי החברה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי החברה ,תוך פירוט פרטי הייעוץ ,המועדים הרלוונטיים
ותדירות הייעוץ.
 .6בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא
פנייה זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין
או בעקיפין ,לשירותים שבהם אלווה את החברה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים כאמור.

_________________

__________

שם וחתימת המציע

תאריך
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נספח ה'4

תאריך_________ :

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ (להלן" :ההסכם") לקבלת הצעות למתן שירותי
ייעוץ עבור החברה (להלן" :השירותים") אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
 .1לשמור בסודיות כל מידע עסקי ,תפעולי ,מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב ,בקשר או במהלך ביצוע
השירותים.
" .2מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  -לרבות :תכניות ,שרטוטים ,מפרטים ,תכניות מחשב ,שיטות עבודה,
רשימת לקוחות ,פרטי לקוחות ,תכתובות ,תכניות עסקיות ,מידע כלכלי ופיננסי ,מידע מקצועי וכל
המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
 .3אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו ,וזאת למניעת אובדן
המידע או הגעתו לאחר.
 .4למרות האמור לעיל ,התחייבות זו לא תחול על:
א .מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא
עקב הפרת התחייבות זו;
ב .מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;
ג .מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
 .5מבלי לגרוע בזכאות החברה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו ,תזכה הפרת התחייבות
זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק ,ללא צורך בהוכחת נזק ,בסך
 10,000ש"ח.

תאריך

שם המציע
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נספח ה'5

הצהרה בדבר העדר הרשעות
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע ______________________________________________  /משמש כ
___________________________ אצל המציע _____________________ (להלן  -המבקש),
אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מס' _3/2022של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז.
 .3הריני לאשר כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור לשמש כאיש
צוות מטעם המציע מר /גב' ________________________________ -לא הורשעו בעבירה שיש
עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש ( )5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני  ,. . . . . . . . . . . . . . . .עו"ד  ,ה"ה . . . . . . . . . .
 ,. . . . . .ת.ז  ,. . . . . . . . . . . . . . . .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________
 ,עו"ד
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נספח ה'6

הצהרה בדבר העדר חדלות פרעון  /תצהיר איתנות פיננסית
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני המציע ______________________________________________  /משמש כ
___________________________ אצל המציע _____________________ (להלן –
המבקש ו/או המציע ) ,אשר מגיש הצעה במכרז פומבי מס'  3/2022שפורסם ע"י חברה הכלכלית
לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז.
 .3למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או
צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א .1981 -
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו
פרטי המציע והצהרותיו
תאריך_________
לכבוד
חברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
אנו הח״מ ___________________ ,ת.ז ,____________.מורשי החתימה מטעם המציע
____________________________________________ ,ח.פ( _________________________ .להלן-
המציע) במכרז מסגרת מספר  3/2022למתן שירותי ייעוץ ,ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בתחום שיפוט
המועצה מצהיר כדלקמן:

א.

להלן פרטים על המציע
שם המציע
ת.ז / .ח.פ.
כתובת משרדי המציע
טלפון קווי
פקס
כתובת דוא"ל
שם איש הקשר*
טלפון איש הקשר
תחומי עיסוק של
המציע

ב.

פירוט בנוגע למועמד/ת המוצע לביצוע השירותים –

שם המועמד/ת _________________________________ -
ת.ז__________________________________________ .
מעמד המועמד/ת –
 בעל המשרד
 שותף במשרד
 המציע עצמו.
יש לצרף אישור רו"ח
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ותק /ניסיון המועמד/ת – ניסיון של ______________________ שנים בניהול פרוייקטים
הנדסיים עבור רשויות מקומיות  /תאגידים עירוניים ,כמפורט להלן-
(כתנאי סף נדרש להציג לפחות  10שנות ניסיון ,לקבלת ניקוד איכות יש להציג ניסיון העולה על הנ"ל ,כמפורט
בנספח א')1
שנות תחומי העבודה
שם הרשות/תאגיד מספר
מתן שירותים
עירוני
עד
(משנה
שנה)

פירוט איש קשר ברשות -
זהות ,תפקיד  ,טלפון

כמות והיקף פרוייקטים משנת  2018ואילך -
במהלך התקופה החל משנת  2018ואילך ניהל ופיקח על ביצוע פרוייקטים של בניה /תשתיות עבור רשויות
מקומיות /תאגידים עירוניים -
-

לפחות  5פרוייקטים מגוונים ,בתחום הבניה והתשתיות ,היקף כספי (ביצוע) של  3.5מלש"ח
לכל פרויקט לפחות ,כאשר לפחות  3מהפרויקטים הם פרוייקטים של הקמת מבני ציבור .

-

לפחות פרויקט אחד בתחום הבניה בהיקף כספי (ביצוע) של  15מיליון .₪

(תשומת לב המציעים – ינתן ניקוד איכות לכמות פרוייקטים העולה על הנדרש בתנאי הסף)
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פרוייקטים של ניהול פיקוח מבני ציבור
מס"ד שם
הרשות/
תאגיד
עירוני

קשר טלפון
הפרוייקט מועד ביצוע איש
היקף כספי מהות
הפרויקטים אצל המזמין איש
של הפרוייקט שבוצע/ו
קשר
(שנה)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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פרוייקטים של ניהול פיקוח עבודות תשתיות
מס"ד שם
הרשות/
תאגיד
עירוני

קשר טלפון
הפרוייקט מועד ביצוע איש
היקף כספי מהות
הפרויקטים אצל המזמין איש
של הפרוייקט שבוצע/ו
קשר
(שנה)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

פרוייקטים של בניה /אחר

.15
.16
.17
.18
.19
.20
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.21
.22

בעל ניסיון מוכח של ________________________(לפחות  5שנים)  -בעבודה מול רמ"י ומשרדי ממשלה
בהיבטי תכנון /מוניציפלי .
(במסגרת האיכות ינתן ניקוד איכות לבעל ניסיון העולה על הנדרש בדרישת הסף)

תקופת ניסיון (משנה עד ניסיון בעבודה מול רמ"י או משרדי לקוח /גוף עבורו בוצעו שירותים מול
הגופים כאמור
ממשלה (פרט)
שנה)

 .23בעל רקע וניסיון מוכח של _______________________ שנים (לפחות  5שנים משנת  2014ואילך)
בתחום התכנון והבניה עבור לפחות ועדה מקומית/מרחבית אחת לתכנון ובניה.
(במסגרת האיכות ינתן ניקוד איכות לבעל ניסיון העולה על הנדרש בדרישת הסף)
ניסיון בעבודה עבור ועדה מקומית/מרחבית ________________________________
תקופת ניסיון ___________________________________________________(משנה עד שנה)
תפקיד /פירוט ניסיון-
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ניסיון בעבודה עבור ועדה מקומית /מרחבית ________________________________
תקופת ניסיון ___________________________________________________(משנה עד שנה)

תפקיד /פירוט ניסיון -
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________ ____________________________________________________________
ניסיון המועמד במתן שירותי ניהול פרוייקטים עבור מועצות אזוריות משנת  2014ואילך( .ניקוד איכות)

שם המועצה

תקופת מתן שירותים
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ניסיון המועמד בעבודה בתוך רשות מקומית – תנתן עדיפות למועמדים שהועסקו כעובדים שכירים של רשויות
מקומיות במחלקת הנדסה או תכנון ובניה (ניקוד איכות)

שם הרשות

תפקיד בו הועסק

תקופת העסקה

שם איש קשר ברשות +
טלפון

השכלה והכשרה נדרשת (במצטבר) –
מהנדס רשום בפנקס המהנדסים ,במדור מבנים ,כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח –  1958ורשוי
במשרד העבודה והרווחה ,בתוקף.
יש למלא ובנוסף לצרף העתקי תעודות/אישורי לימודים.
השכלה והכשרה של המועמד :
תחום הלימוד וסוג תעודה שנת קבלה
/רישיון

מוסד אקדמי

היכרות עם תוכנות -
תוכנה רלבנטית
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הריני להצהיר כי המפורט לעיל הינו אמת ,ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לבדוק נכונות הצהרותיי לעיל.

אישור עו"ד
אני הח״מ ____________ עו״ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר _________ נושא
ת.ז __________.ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה .
תאריך _________ :

עורך דין  ,מספר רשיון חתימה וחותמת_____________________ :
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כתב הצעה והתחייבות

נספח ז'

תאריך_________ :

לכבוד,
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2022לשירותי ייעוץ ,ניהול ופיקוח פרויקטים
הנדסיים בתחום שיפוט המועצה
אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא
_________________________________ ,מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 .1קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו (להלן:
"המכרז").
 .2אנו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע
השירותים נשוא המכרז ,לרבות בדיקה ובחינה של כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע על קיום
כל התחייבויותינו.
 .3בהתאם לכך ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים,
לרבות תנאי התשלום ,הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את השירותים כולם
ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד וכל אחת לחוד ,במחירים שהננו מציעים בסייפת מסמך
זה (להלן" :התמורה ותנאי התשלום").
 .4אנו מסכימים כי החברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע השירותים לגורם
אחר ,כפי שייראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בהוראות המכרז ואנו
מתחייבים לקבל כל החלטה של החברה.
 .5אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות המכרז ,לרבות
ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד-מעביד ביניהם לבין החברה או מי מטעמה ,ולרבות
את כלל הדרישות בדבר הימנעות מניגוד עניינים ,בין השאר ,כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'
.2/11
 .6במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 6.1לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  7ימים ממועד קבלת דרישתכם ,או תוך פרק זמן אחר,
כפי שייקבע על-ידכם.
 6.2להתחיל בביצוע השירותים ,בתוך  3ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז ,בכפוף לקבלת צו
מתאים בגין כך ,ולבצע את ההרשאה בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.
 6.3להפקיד בידיכם  -במועד חתימת ההסכם או במועד תחילת ביצוע השירותים ,לפי המוקדם
מביניהם  -העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרז ובהסכם ,לרבות
הבטחונות הנדרשים והביטוחים.
 .7הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים
המצורפים אליו ,כאילו היה חתום על-ידינו ,וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל ,תיחשב הצעתנו
וקבלתה על-ידי החברה בכתב ,כהסכם מחייב בין החברה לביננו ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של
החברה ,כמפורט במסמכי המכרז.
אם נידרש בכתב להתחיל בביצוע השירותים לפני חתימת ההסכם ,נפעל בהתאם לדרישה על-פי
הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.
 .8כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבון כנדרש במסמכי המכרז ומייפים
את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  -כולן או מקצתן  -או לא נחתום על
ההסכם תוך  7ימים ממועד הדרישה/הודעת זכיה שתישלח אלינו או תוך כל מועד אחר שתקבע החברה,
הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית ,זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי
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ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי
לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
 .9אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות או בתקופה נוספת כפי שיידרש בכתב על-ידי החברה .במידה ובמהלך תקופה
זו נידרש על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו ,נעשה זאת ללא כל דיחוי.
(במקרה של תאגיד)  -אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות
שלנו
על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.
 .10מוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה או דרישה שתתבסס על כל טענה בדבר אי-ידיעה או
אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה ממסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות אלה.
 .11אנו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע ההרשאה,
וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי נסיון
בביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז  -במספר ובהיקף הנדרשים לצורך ביצוע מקצועי ,יעיל ומוצלח של
ההרשאה.
 .12ידוע לנו כי ההצעות יבחנו ע"פ רכיבי איכות /מחיר שפורסמו מראש במכרז ורק ההצעות בעלות הניקוד הגבוה
ביותר יועברו להמשך בדיקה /ראיונות ,כמפורט במסמכי המכרז .כן ידוע ומוסכם עלינו כי החברה תהיה
רשאית לעכב עד  10%מכל חשבון שיגיע לזוכה וזאת עד להשלמת ביצוע השירותים  /מלוא התחייבויות הזוכה
בפועל.

 .13בהתאם לכל המפורט במסמכי ההסכם ומסמכי המכרז ,הצעתנו לתמורה בגין ביצוע השירותים הינה
כדלקמן-

על המציע לנקוב בהצעה בהתייחס לשני השירותים הנדרשים במכרז זה ,לא תתקבל הצעה
חלקית .הצעה שלא תכלול מחיר לשני רכיבי המכרז – לא תובא לדיון.
מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית ,לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להחליט על ביצוע חלקי של
השירותים ולקבל רק חלק מהשירותים מהזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מהחכ"ל ככל שהוחלט
על ביצוע חלקי של השירותים

א .הצעת המחיר שירותי פרויקט מבי ציבור מבוא מודיעים – (שירותי ניהול תכנון
וניהול ופיקוח (לרבות צמוד) של הפרויקט) –
-

יש לנקוב שיעור העמלה /שכ"ט מבוקש יגזר מעלות הפרויקט בפועל כהגדרתו בהסכם.

-

שכ"ט מבוקש יהיה בטווח שבין  2%ל 2.8% -מעלות הפרויקט בפועל כהגדרתו בהסכם.
הצעה שתנקוב בשכ"ט החורג מהטווח הנ"ל תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

שכ"ט המבוקש הינו  ________________%מעלות הפרוייקט בפועל כהגדרתו
בהסכם( .טווח אפשרי  2%עד  - 2.8%אין לחרוג מטווח זה).
ב .הצעת המחיר שירותי יעוץ וליווי הנדסי /תכנוני לפרויקטים שונים בתחום שיפוט
המועצה (שירותי הייעוץ השוטף) –
-

יש לנקוב בשיעור ההנחה באחוזים בהתייחס למחירים הכלולים במחירון המכרז לרכיב זה.

-

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי המחירון.

-

שיעור ההנחה המוצע לא יעלה על  30%הנחה למחירי המחירון .הצעה שתנקוב בשכ"ט
החורג מהטווח הנ"ל תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
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רכיב

מחיר מירבי

יעוץ שעתי (סעיף  4נספח ב')2

 ₪ 350לא כולל מע"מ

יעוץ גלובלי לפרוייקט (ביצוע כל השירותים  ₪ 15,000לפרוייקט ,לא כולל מע"מ
הכלולים בסעיף  3בנספח ב')2

הנחה מוצעת  ________________% -הנחה לכל רכיבי המחירון לעיל( .אין
לנקוב בהנחה יותר גבוהה מ 30% -הנחה) במידת ויוחלט ששירות זה יבוצע ישירות מול

המועצה ,יחתם הסכם מול המועצה בנוגע לשירות זה והמועצה תשא בעלויות הרלבנטיות מול
הזוכה
ועל כך באתי על החתום:
שם המציע____________________ :

טל'_________________________ :

כתובת_______________________ :

פקס'_________________________ :

תאריך_______________________ :

נייד_________________________ :

______________________________________
חתימת המציע
(חתימת מורשי חתימה וחותמת במקרה של תאגיד)
אישור חתימה  -כשהיועץ הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו')
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י :ה"ה __________ת.ז.
____________ ,ה"ה _______________ ת.ז ______________________ .וכי אלה מוסמכים לחתום בשם
המציע ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.
_______________
תאריך

________________
 ,עו"ד
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