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 פומבי מכרז 
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ  

 

 
 2/2022פומבי מס' 

 

 פניה לקבלת הצעות:

 

מבני בינוי   לפרויקט  תכנונישירותי ייעוץ, תכנון וליווי ל
 מבוא מודיעים ציבור בישוב 

 )חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז( 

 

 

 

 

 

 

   2022פברואר  
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 נספח א' 

 תתפים הוראות למש

 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ  

 , שוהם 10רח' מודיעים 
 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 

   

 2/2022מכרז פומבי מס' 
 פומבי   הודעה ותנאי מכרז 

 מבני ציבור בישוב שירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקט בינוי ל
 מבוא מודיעים 

 
 -י למציענוהל תנאי המכרז ומידע כלל -

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

תתקיים  –חובה ישיבת הבהרות 
היוועדות חזותית באמצעות תוכנת ב

ZOOM 

 

מציע  ההשתתפות במפגש הינה חובה. 
, לא  מפגש ההבהרותשלא ישתתף ב

 .יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז

קישור להשתתפות בישיבה מצורף 
 מטה.   1.4בסעיף 

  ג' 15/2/2022

12:00 

 

 12:00 א 20/2/2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 –מועד לפרסום תשובות הבהרה 
 באתר 

 יפורסם באתר  ד' 23/2/2022

 15:00עד השעה  ד' 9/3/2022 הגשת הצעותהמועד האחרון ל

מציעים רשאים  – פתיחת מעטפות
להשתתף במעמד הפתיחה בכפוף 

 להנחיות משרד הבריאות 

 ון להגשת הצעות בסמוך לאחר המועד האחר

 כללי .1

מזמינה בזאת הצעות    (המזמיןו/או    חברהה  -  )להלן   החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ .1.1
, הכל כמפורט במסמכי  בינוי מבוא מודיעים  ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקטלקבלת שירותי  

 (. השירותים -מכרז זה )להלן
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אי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו  את תנ  -  רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז" .1.2
יוחזר    שלאכולל מע"מ  ₪    500  יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של

בטלפון    לרוכש,   בנקאית  חבל    03-9791177  –בהעברה  לפיתוח  הכלכלית  החברה  במשרדי  או 
לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה    בשעות העבודה הרגילות, כאשר לאחר הרכישה ישמודיעין בע"מ  

, עם קבלת המייל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי  liats@calcalit.muni.ilבגין הרכישה, למייל  
המכרז לרוכש  חוזר  במייל  להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנטהמכרז  ניתן  לחלופין   ,  .

יש לצרף    -מכרז  רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות ב  -תשומת לב המציעים  
ו/או  )בעצמו  המכרז  מסמכי  את  רכש  שלא  מציע  המכרז.  מסמכי  רכישת  בדבר  קבלה  להצעה 

 באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

לרכישתו,   .1.3 קודם  המכרז  בתנאי  לעיין  עלות  ניתן  האינטרנט  ללא  שכתובתו: חברה  השל  באתר 
https://www.calcalit.co.il/  .למכרז    בהבהרות  להתעדכן  יש   של  האינטרנט  באתרגם  ביחס 

 .חברהה

   -ישיבת הבהרות חובה   .1.4

ישיבת הבהרות חובה )"מרחוק"( באמצעים ויזואליים תתקיים במועד כמפורט בטבלה   .1.4.1
 בעמוד הראשון למסמכי המכרז. 

 מצורף קישור להשתתפות בישיבה.   .1.4.2

https://us02web.zoom.us/j/86369548469?pwd=Y2FVcXdSVEFKLzhnL0pzZ0kyUG

1DUT09 

היה כשיר  ילא    –ההשתתפות בישיבה הינה חובה, מציע שנציג מטעמו לא השתתף בישיבה   .1.4.3
 להגיש הצעה והצעתו לא תבוא לדיון.  

 

 שירותים הנדרשים תיאור ה .2

בע"מ .2.1 מודיעין  חבל  לפיתוח  הכלכלית  פרויקט  המזמין(ו/או    החברה)להלן:    החברה  מקדמת   ,
ובינוי  ל ציבור    12  - כתכנון  מודיעיםמבני  העקרונית המצורפת    ,ביישוב מבוא  ברשימה  כמפורט 

במסגרת  המצורף  פוליגון כמוגדר וכמסומן בבישוב,  451 -ו  450למסמכי המכרז , במגרשים מספר 
רשאית    (.המתחם  )להלן:  1ב'נספח   תהיה  והחברה  עקרונית  ברשימה  מדובר  כי  בזאת  מובהר 

ו/או השטחים  להפחית/ להגדיל את היקף ה לב לתקצימבנים  השירותים  .   בבין השאר בשים 
פיתוח, בקשות להיתרי בניה,   ולרבות תכנית בינוי,  יועצים  כוללים עבודות תכנון, כולל העסקת 

דסת הועדה בהקשר  הנלל תעודת גמר, כתבי כמויות, תכניות עבודה וכל דרישה מקצועית של מכו
 לתכנון והשלמת בניית הפרויקט. 

 ₪ כולל מע"מ  מיליון  25-התכנון המוצע יותאם למסגרת תקציבית לביצוע הפרויקט המוערכת בכ .2.2
מה  אחד  לכל  בהתייחס  הטכני  בנספח  כמפורט  הקמה  עלויות  לאומדן  בכל  מבניםובהתאמה   .

מקרה מובהר בזאת כי התכנון שיבוצע ע"י הזוכה בהליך יאושר מראש וזאת בין היתר על מנת  
  התאמתו למסגרת התקציבית.  לוודא

במפרט הטכני, המצורף כנספח  ביצוע כל השירותים הכלולים    –מובהר בזאת כי השירותים כוללים   .2.3
 , כנדרש במפרט הטכני.  קת יועציםהעס. למען הסדר הטוב יובהר כי השירותים כוללים 1'ב

. הועדה תהיה רשאית לקבוע כשיר נוסף בכוונת החברה לבחור זוכה אחד לביצוע כל השירותים .2.4
 למקרה של ביטול התקשרות עם הזוכה מכל סיבה שהיא. 

לצורך   ן)העומד בכל דרישות הסף( זמי  נציג קבוע מטעמו  חברהלהעמיד לרשות ה  וכה ידרשהז .2.5
. מובהר בזאת כי בכל מקרה של היעדרות )מכל סיבה שהיא( יש  חברהור הביצוע שירותים עב

 . זוכהלדאוג לגורם מחליף מטעם ה

https://www.calcalit.co.il/
https://www.calcalit.co.il/
https://www.calcalit.co.il/
https://us02web.zoom.us/j/86369548469?pwd=Y2FVcXdSVEFKLzhnL0pzZ0kyUG1DUT09
https://us02web.zoom.us/j/86369548469?pwd=Y2FVcXdSVEFKLzhnL0pzZ0kyUG1DUT09
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לעיל,   .2.6 האמור  את  ומאשרים  שמסכימים  כמי  המציעים  את  רואים  למכרז  ההצעה  הגשת  בעצם 
ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר הוראות    חברה וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 כרז זה.מ

המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי   .2.7
 לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז. 

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .3

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף  
 כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו: להצעה את 

 תנאי סף כלליים   

להוכחת    -חברה/  ו/או עובד מועצהמליאת מועצה ו/או דירקטוריון החברה  נעדר זיקה לחבר  המציע   .3.1
 האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

)איש צוות מטעם המציע(  עם המציע לביצוע השירותים  המציע וכל מועמד מט   -  העדר ניגוד עניינים .3.2
מובהר בזאת כי  המצורפת למסמכי המכרז    הצהרה בדבר העדר ניגוד ענייניםמילא וצירף להצעה  

יידרשו להשיב על ש מי מטעמו  כל  וכן  לחוזר מנכ"ל  הזוכה  עניינים בהתאם  ניגוד  אלון לאיתור 
   .חברהשירותים עבור ה, כתנאי לחתימת הסכם וביצוע 2/2011משרד הפנים 

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים   .3.3
 . 1981 -והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א  

   . יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

ו מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור לשמש כאיש צוות מטעם  המציע ו/או מי ממנהליו ו/א  .3.4
( השנים שקדמו  5לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש )  -המציע  

 מועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.   ל

 .  יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז

 .  רכש את מסמכי המכרז או מי מטעמו  המציע .3.5

 יש לצרף קבלה.  

 נציג מטעם המציע השתתף בישיבת הבהרות חובה שנערכה.  .3.6

להבטחת ההצעה בהתאם    -או שיק של המציע  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או שיק בנקאי   .3.7
 שלהלן.   5להוראות סעיף 

 הצעת המחיר לא חרגה ממחיר מירבי שנקבע במכרז זה.   .3.8

 ניסיון המציע  

3.9.  

במתן  כיום    –   2017בין השנים  עסק    לים / משרד תכנון אשרמשרד אדריכ המציע הינו   .3.9.1
עבור רשויות מקומיות /תאגידים של מבני ציבור  פרויקטים    3שירותי תכנון של לפחות  

 עירוניים של רשויות מקומיות.  

 לפרויקט.   לא כולל מע"מ ליון ₪ ימ 1.5 -היקף כספי של כל פרויקט לא פחות מ

   –לעניין סעיף זה 
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גן ילדים, מעון יום , מועדון רב תכליתי, בית כנסת , בי"ס ,   – ור בסעיף זה הינו  מבני ציב 
    , מבנה ציבור אחר שהוקם עבור הרשות/ תאגיד עירוני. מקווה

ע"פ   או  שהסתיימו(  )בפרויקטים  בפועל  ביצוע  עלות  ע"פ  יבחן  פרויקט  של  כספי  היקף 
 אומדן ביצוע )בפרויקטים בשלבי תכנון/רישוי/ביצוע(. 

במתן  כיום    –   2017בין השנים  המציע הינו משרד אדריכלים / משרד תכנון אשר עסק   .3.9.2
עירונים של רשויות מקומיות  שירותי תכנון     3של לפחות  לרשויות מקומיות /תאגידים 

 . מ"ר 1,500של מעל מצטבר  בהיקף הכוללים בינוי של מבני ציבור פרויקטים 

שתוכננו ע"י המציע ובנייתם הושלמה או שהם יילקחו בחשבון פרויקטים    -לעניין סעיף זה  
 נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים. 

"מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או    -על תתי סעיפיו(       3.9בלבד )סעיף    לצורך סעיף זה
 .1969 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ט  -הכללי של המציע. "בעל שליטה" המנהל 

לעיל על תתי סעיפיו, יצרף המציע להצעת את המסמכים      3.9  לולות בסעיףלהוכחת דרישות הסף הכ
 – הבאים 

 מסמך פרופיל המציע.   ✓

   . בנוסח המצורף למסמכי המכרזהנסיון פירוט ניסיון המציע בתצהיר  ✓

 צוות המציע וכשירויות   .3.10

,  עובדים העוסקים בתחום התכנון /אדריכלות  3לפחות    )בהעסקה ישירה(המציע מעסיק   .3.10.1
אדריכל  כאשר   הוא  מהם  אחד  בחוק  ם  הרשולפחות  כהגדרתו  המהנדסים,  בפנקס 

ועובד שני הינו אדריכל או הנדסאי אדריכלות   1958  –המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 
 הרשום בפנקס ההנדסאים בתחום האדריכלות.  

 (.אנשי הצוות-)להלן  

 .  מובהר בזאת כי איש צוות יכול להיות מוצג בהצעה של מציע אחד בלבד .3.10.2

אנשי הצוות שיוצגו בהצעת המציע יהיו הגורמים מטעם המציע הזוכה אשר יבצעו את  .3.10.3
 .חברההשירותים עבור ה

ה  .3.10.4 ע"י  מראש  יאושרו  הצוות  צוות    חברהאנשי  איש  החלפת  לדרוש  רשאית  תהיה  והיא 
 בהתאם לשיקולה המקצועי.  

   -לעיל יצרף המציע להצעה      3.10להוכחת האמור בסעיף 

 .  4, נספח ד'תצהיר הנסיון הכלול במסמכי המכרזהמציע ימלא את   ✓

 .  אישור רו"ח של המציע לפיו העובדים כאמור מועסקים ע"י המציע ✓

 פרופיל / תאור של משרד התכנון/ אדריכלים והמועסקים בו. ✓

אחד מאנשי הצוות מטעם המציע, ישמש כאדריכל ראשי שילווה את הפרויקטים   -  מלווה פרויקט .3.11
 (. מלווה הפרויקט -ציע יזכה במכרז )להלן מטעם המציע, ככל שהמ

   -מלווה הפרויקט המוצע יעמוד בדרישות הסף הבאות

יש לצרף אישור   – בעל משרד התכנון או שותף במשרד התכנון או עובד שכיר של המשרד   .3.11.1
 רו"ח.  

שנים ממועד   5אדריכל רשום בפנקס המהנדסים בתחום אדריכלות בעל ניסיון של לפחות   .3.11.2
 כל. קבלת תואר אדרי
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של מבני  פרויקטים    3במתן שירותי תכנון של לפחות  ואילך    2017החל משנת    בעל ניסיון .3.11.3
 לכל פרויקט. לא כולל מע"מ  מיליון ₪ 1.5בהיקף של ציבור 

זה   סעיף  )בפרויקטים   - לעניין  בפועל  ביצוע  עלות  ע"פ  יבחן  פרויקט  של  כספי  היקף 
 כנון/רישוי/ביצוע(. שהסתיימו( או ע"פ אומדן ביצוע )בפרויקטים בשלבי ת

 .  ואילך   2017החל משנת   מבני ציבור 3בעל ניסיון בתכנון של לפחות  .3.11.4

ניסיון במתן שירותים   .3.11.5 ציבורייםבעל  גופים   / ניסיון מוכח בהגשת   –  לרשויות מקומיות 
 , תעודת גמר ותכניות בינוי ופיתוח.   4בניה, טופס  היתרי

   -המציע להצעה  על תתי סעיפיו יצרף  3.11 להוכחת האמור בסעיף

 העתק של רישיון אדריכל בהתייחס למלווה הפרויקט המוצע. ✓

 קו"ח של מלווה הפרויקט המוצע.  ✓

 .  . 5ד' כנספח  פירוט ניסיון מלווה הפרויקט בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז ✓

המלצות של רשויות מקומיות/גופים ציבוריים  או רשימת ממליצים )רשויות מקומיות/גופים   ✓
להן סופקו שירותים ע"י מלווה הפרויקט המוצע בתקופה כאמור. כולל פירוט    -ריים (  ציבו

 תקופת השירות, סוג הפרויקט, היקף כספי ואיש קשר.  

 אישור רו"ח של המציע לפיו איש הצוות הנ"ל הינו המציע או מועסק ע"י המציע.     ✓

 צירוף מסמכים .4

)בנוסף למסמכי המכרז שעלי ולמסמכים אחרים  על המציע לצרף להצעתו  ו להגישם חתומים בחתימתו 
 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים: 

אופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים. על כל  עותק הפיסי בנא להגיש את המסמכים ב
מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור  

 . וכיו"ב(  4.4, 3.5 ,3.4 ,3.2, 3.1)קרי, 

להלן יחד    5שלפי סעיף    הערבון(, נא לשים את  ולשם כך בלבדבכדי להקל על איתור בעת פתיחת ההצעה )
 .בסוף מסמכי ההצעה, 1ו'נספח  - כתב הצעה והתחייבות  עם 

 מסמכים המעידים על עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.  ה .4.1

יאומת / יאושר המסמך    -ונדרש אישור רו"ח / עו"ד  כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה   .4.2
 כנדרש. 

 הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .4.3

משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף    תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.4
בר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק  בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בד

 הרשום בתעודה הנ"ל. 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס,  ,  מפקיד השומה או מרואה חשבוןאישור   .4.5
 . 1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 . על שם המציע או פטור מכך ניכוי מס במקורעל  שוראי .4.6

 ע"י עו"ד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. תצהירים חתומים ומאומתים  .4.7

  לצורך ניקוד ברכיב איכות. –אשר בוצעו על ידו  ביחס למבני ציבורתיק עבודות של המציע  .4.8

 

עו"ד,   .4.9 וההצעה  אישור  ההתחייבות  כתב  וקיים  בשולי  פעיל  כתאגיד  כדין  המציע  רישום  לעניין 
ולפי כל דין לצורך  בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של   המציע 
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של המציע  חתימה  המורשי  הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי  
 באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל. 

 יש לצרף:  – שהמציע הנו תאגיד ככל .4.10

 וכו'(; תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות .4.10.1

 תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.  .4.10.2

 יש לצרף להצעה צילום ת.ז.   – ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק מורשה( .4.11

אישה    מציע .4.12 בשליטת  עסק  לצרף    –שהוא  מחזיקה    להצעתורשאי  של  תצהיר  וכן  רו"ח  אישור 
העסק.   אי בשליטת  במכרז,  אחרת  הוראה  כל  אף  הנוסח-על  למועד  המדויק    הגשת  עד  הנדרש 

  לא תתאפשר הגשת אישור האחרון להגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ו
 . צעותהה הגשת מועד לאחרכאמור  או תיקונו

   -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים    -"עסק בשליטת אישה"  
ל היכולת  )אחרות,  פסקאות  הוראות  שהתקיימו  ובלבד  פעילותו,  את  ו1כוון  ההגדרה  2)-(  של   )

 אישור;  

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף    –"אישור"  
 אחד מאלה:  

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן    -(      אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  1)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;  זוג

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; - (       אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין    –"מחזיקה בשליטה"  
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;  50%- או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא   –משרה"  "נושא
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה; 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על    –"עסק"  
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; 

הצעה שתוגש ללא  כל מסמכי המכרז.  ו  המציעל, יחד עם הצעת  יש להגיש את כל המסמכים הנ" .4.13
ועדת המכרזים רשאית לפסלה  -המסמכים המבוקשים כאמור     חברה ל. על אף האמור,  תהיה 

זכות לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי  ה   הרושמ
 .הסף

סמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של  תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מ  חברהה .4.14
 המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. 

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע    -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל   .4.15
לו מהווים  המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים א  -הזוכה ובין המזמין  

חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים  
 לצורך ביצוע העבודות. 

 בטחונות .5

, ערוכה  בלתי מותניתאו ערבות של חברת ביטוח,  להצעתו ערבות בנקאית    יצרףכל משתתף במכרז   .5.1
 1נספח ה'דוגמת  בנוסח    ,"מהחברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בעהמציע ולטובת  לבקשת  

עם  הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה      ₪  50,000בסך של    ,מסמכי המכרזל
 (. הערבות הבנקאית להצעה - )להלן ההצעה במכרז

לדרוש    חברהההרשות בידי      30/6/2022עד ליום  לפחות    ,בתוקף  אהערבות הבנקאית להצעה תה .5.2
למשך   ערבות  כל  תוקף  להאריך    יםימ  90הארכת  כזה,  במקרה  חייב  והמציע  תוקף  את  נוספים 

 . חברהה הוראות פי  -עלהערבות הבנקאית להצעה, 

  50,000, בסך של  או שיק של המציע    המשתתפים רשאים לצרף להצעתם שיק בנקאי  לחלופין, .5.3
 . לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות –מועד פרעון ש"ח, 
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ובתקבל    חברהה .5.4 בנוסח אחר,  גם  לבקשת המציע    לבד שהערבות תהא אוטונומיתערבות  ערוכה 
בדרישות  כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו    , , בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישהחברהולטובת ה 

 לעיל.  

כל אימת שהמשתתף לא    שיק/תהא רשאית לחלט את סכום הערבות  חברהה .5.5 כל חלק ממנו  או 
ים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו  יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקי 

 הזדמנות להשמיע את טענותיו: 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .5.5.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .5.5.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .5.5.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .5.5.4
 עמו. הועד המקומיליצירת ההתקשרות של 

ע"י   .5.5.5 שייקבע  במועד  זה  למכרז  המצורף  בנוסח  החוזה  על  הזוכה  המציע  יחתום  לא  אם 
החברהה תהא  הערבות  חברה,  סכום  את  לחלט  וזאת   שיק/רשאית  לטובתה,  שהפקיד 

מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את    כפיצוי 
 .שיק/קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק  רשאי, בטרם הגשת הצעתו למכרז,  המציע המשתתף במכרז   .6.1
המכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי מזכירות  בלתי נפרד מ

 , לאחר הודעה ותיאום מראש.חברהה

המכרז  ,המציע .6.2 מסמכי  על  כי    ,בחתמו  כל  הוא  מצהיר  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את  ובדק  ראה 
הפרטים    הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל

 המפורטים במכרז. 

 אופן הגשת ההצעה  .7

 הנקוב ברישא למסמך זה. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו   המועד .7.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז.  -ההצעה תוגש על .7.2

 .  בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך .7.3

 נה על המציע. תחול -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .7.4

למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף    המשתתףעל  .7.5
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך    והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את    בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 תובתו ותאריך הגשת ההצעה. שמו, כ

לרבות   ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז,  כל מסמכי המכרזאת  הצעתו לצרף לעל המציע   .7.6
ידי  -כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על   הנספחים המצורפים למסמכי המכרז 

   , באופן הבא:חברהה

 . ומענו המלאא  תוך ציון שמו המלבאופן אישי, יחתום הוא  יחיד,  המציע  היה   .7.6.1

 שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות המציע  היה   .7.6.2
  חותמת השותפות.   בצירוף תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם 
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 או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש תאגיד רשום    המציעהיה   .7.6.3
 חותמת התאגיד.   בצירוףא וכתובתו/ם תוך ציון שמו/ם המל ,כדי לחייב את התאגיד

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.  .7.7

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת   .7.8
 .  החברהמזכירות  

 בלבד.   אחתיובהר, כי כל מציע רשאי להגיש הצעה  .7.9

 ההצעה הכספית   .7.10

 וב בהצעתו בשיעור העמלה/שכ"ט המבוקש על ידו לביצוע השירותים.  על המציע לנק .7.10.1

 כהגדרתו בהסכם.   מעלות הפרויקט בפועלשיעור העמלה/ שכ"ט מבוקש יגזר  .7.10.2

על   .7.10.3 יעלה  לא  מבוקש  בפועל  מעלות   10%שכ"ט  בהסכם  הפרויקט  הצעה כהגדרתו    .
ר ספק, שכ"ט למען הס  ל על הסף ולא תובא לדיון.  סשתנקוב בשכ"ט העולה על הנ"ל תפ

 כולל את העסקת כל היועצים ולא ישולם תוספת כלשהי. 

 מיליון   25  הפרויקט בכל מבני הציבור יתוכנן באופן בו לא יחרוג ממסגרת תקציבית של .7.10.4
ובהתאמה לאומדן עלויות הקמה כמפורט בנספח הטכני בהתייחס לכל    ₪ כולל מע"מ 

 אחד מהמבנים.

ידני  בא  -יש להגיש במעטפה סגורה  את ההצעה   .7.11 , חברההמכרזים של הישירות לתיבת  ופן 
מועד  עד ל     - ן מועצה אזורית חבל מודיעין   יקומה ג' בבניבבמזכירות מנכ"ל החברה,  המצויה  

   האחרון להגשת ההצעות שנקבע בטבלה בעמוד הראשון במסמכי המכרז.

מקור    –הצעת המחיר בשני העתקים  סגורה )  חלקהכל מסמכי המכרז וההצעה יוכנסו למעטפה   .7.12
   2/2022 –(. יש לרשום על המעטפה את מספר המכרז והעתק

"נתקבל"  .7.13 בחותמת  להחתים את מעטפת ההצעות  על המציע  בטרם מסירת מסמכי המכרז, 
. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר  חברהמזכירות ה  מאת

 .ושל

דוא"ל   ,נוספות. אין לשלוח הצעות בפקס'לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות   .7.14
 וכיו"ב.   

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר   .7.15
 .שנקבעהמועד 

 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .7.16

 ו/או אי התאמות , שגיאותסתירות .8

ות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק  המציע יוכל לקבל הבהר .8.1
דוא"ל  ב  ד"ר רוני ענבר,לת הבהרות  של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות בכתב לקבל

'Roni@Calcalit.co.il'.    כמפורט הבהרה  שאלות  להגשת  האחרון  מהמועד  יאוחר  ולא  עד  וזאת 
 . 03-9791177  לה בטלפוןלוודא קבמסמך זה.  יש  אשית בטבלה בר

 להלן: ש הי הדוגמפ-לע בלבד (וורד) word קובץ בפורמטהפניות ישלחו  .8.2

 

 השאלה  סעיף במכרז  העמוד במכרז שאלה  מס'
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/    בפקסהמשתתפים במכרז )בדואר /    ללכלידי המזמין  -על  בכתבתשלחנה  שרק הבהרות והודעות   .8.3
  . ידו להצעתו- המציע יהיה לצרפן חתומות עלחלק ממסמכי המכרז ועל  ותהוונה    נהחייב ת(  בדוא"ל

 . לא תחייבנה את המזמין באמצעות הטלפוןאו  פה-בעל והודעות שיינתנוהבהרות  

 חלקית הצעה  הגשתהסתייגות ואיסור  .9

 . ם או לפצלםואין הוא רשאי לחלקמרכיבי השירותים על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .9.1

המכרז   .9.2 מהוראות  איסטייה  מק -או  מילויהשלמת  הטעון  שייעשו    ,ום  תוספת  או  שינוי  כל  או 
  המכרז   תוספת בגוף מסמכיאו  ידי שינוי  -במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.  יםעלול  -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  מסגרת ובין ב 

לעיל,  אף-על .9.3 המכרזים    האמור  להתעלם  תרשאיועדת  או  בהסתייגות  ולראות    לדון  את  ממנה 
  הסתייגות. ה ללא אילו הוגשה כ ההצעה

ההודיע  להתעלם  כי  למציע,    חברהה  בחרה  ו היא  על  הוא  מההסתייגות  לחתום  הסכם  סרב 
  . וןהערבאת  לחלט    תרשאי  חברהייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז וה,  ההתקשרות

ה לא אישרה  עוד  וכל  י חברהבכל מקרה  ובמפורש, אחרת,  בכתב  של  ,  הנוסח  חייב את הצדדים 
 )גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(.   חברהידי ה-מסמכי המכרז כפי שנערך על

 ביטוח .10

המציע   .10.1 תקופת    הזוכהעל  בכל  חשבונו,  על  לקיים,  כמפורט  ההתקשרותיהיה  ביטוח  פוליסת   ,
עלי. הביטוחים  בהסכם המכרז ביט- יערכו  הזוכה באמצעות חברת  ובעלת  ידי המציע  מוכרת  וח 

 .  המכרז  כתנאי לחתימת חוזהלמזמין ימסר ימוניטין ועותק מהם  

לנוסח  בהתאם    ,את אישור המבטח  חברהל המציע הזוכה  ימציא  הסכם המכרז  החתימה על    תבשע .10.2
  .(נספח ג') נספח אישור הביטוח

ביחס    המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף  -כן, ככל שהדבר יידרש  -כמו .10.3
 בהתאם לדרישות המזמין וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות.   - לכל עבודה מוזמנת 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת    חברהמובהר בזאת כי ל .10.4
  חברה . מובהר, כי לחברהביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ה

עדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב  שיקול דעת בל
ה  לידי  חתום  המצאתו  ואי  המכרז  למסמכי  שצורף  המדויק  הפרה    חברהלנוסח  יהווה  כנדרש, 

     .הצעהשיק  לחילוט ה ויועלול לגרום לביטול הזכי  חברהיסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה

 עת ההצעות הטובות ביותר שלבי בחינת ההצעות וקבי .11

    - בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  - שלב א' .11.1

המכרז    של  הסף  בדרישות  עמדה  שלא  לדיון  - הצעה  תובא  ולא  לגרוע  תפסל  כדי  באמור  אין   .
 וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.    חברהמסמכות ה 

המסמכים שיושלמו יובאו בחשבון לצורך    -מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים  
עדה המקצועית יהיה שיקול דעת להחליט אם  וולו  בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז

 ע"פ הרכיבים להלן.  מסמכים אלו יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות 

שיעמדו  בכפוף לאמור להלן, ההצעות הכשרות )  -   שלב שקלול ודירוג ההצעות )איכות(    -    שלב ב' .11.2
   .בטבלה שלהלןבדרישות הסף שנקבעו יבחנו ע"פ השלבים והרכיבים המפורטים 

אשר יהיה רשאי לבצע בחינות, ראיונות    חברה בחינת האיכות תתבצע ע"י צוות מקצועי מטעם ה 
הצוות יורכב ממנכ"ל החברה, היועץ למכרז ומהנדסת המועצה    .ובירורים לפי שיקול דעתו המלא
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מודיע  חבל  אשר ין,האזורית  המכרזים  ועדת  לבחינת  כהמלצה  יובאו  המקצועי  הצוות  ממצאי   .
 תהיה רשאית לאשרן ו/או לבצע בדיקות ישירות, לרבות ראיונות והחלטתה תהיה המכרעת.

 

ניקוד  שיטת ניקוד   אופן בחינה   קריטריון מס' 
 מירבי 

תכנון    המציעניסיון   1 בייעוץ, 
ציבור של  אדריכלי   עבור    מבני 

מק /תאגידים  רשויות  ומיות 
רשויות    עירוניים של  )תאגידים 

 ואילך    2017מקומיות( החל משנת  

  –רשויות/תאגידים עירוניים    3עד   תצהיר ניסיון  
 נקודות.   1

 3  –רשויות/תאגידים עירוניים    4-5
 נקודות.  

ומעלה    6   5  –רשויות/תאגידים 
 נקודות.  

 נקודות   5

 –  יע המעסיק )בהעסקה ישירה(מצ תצהיר ניסיון   גודל המשרד של המציע   2
והנדסאי    2 אדריכלים או אדריכל 

 ללא ניקוד   -אדריכלות 

  3מציע המעסיק )בהעסקה ישירה(  
הנדסאי אדריכלות  /אדריכלים   5  –
 נקודות   3

המעסיק    6מציע 
אדריכלות  / אדריכלים הנדסאי 

יותר   או  ישירה(   5  –)בהעסקה 
 נקודות  

 נקודות   5

בשירות 3 /המשרד  המציע  י ותק 
 תכנון 

 ללא ניקוד. –שנים  5ותק של עד  תצהיר ניסיון  

 נקודות.   3 –שנים  6-10

 נקודות   5  –שנים  10מעל 

 נקודות.   5

של   4 פרוייקטים  ציבורכמות   מבני 
שתוכננו / עוצבו ע"י המציע  משנת  

רק   ואילך      2017 בחשבון  ילקח 
 1.5מבני ציבור בהיקף של לפחות  

   מליון ₪ לא כולל מע"מ.

 ללא ניקוד.   –פרוייקטים  3עד  תצהיר ניסיון 

 נקודות.  5  –פרוייקטים  4-5

  נקודות   7 -פרוייקטים   10 – 6

 נקודות.  10 – פרוייקטים  10מעל 

 נקודות     10

שביעות   משירותי המציע שביעות רצון 4 סקר 
 רצון.  

 

מרשימת     ותלקוח  שניו  יבחר
דעת   שיקול  ע"פ  המציע  לקוחות 

וית המקצועי  סקר  הצוות  קיים 
רצון. יתבקש   שביעות  לקוח  כל 

מ   המציע  את  )חוסר    0  –לנקד 
)שביעות רצון    10שביעות רצון( עד  

 מלאה( 

מובהר בזאת כי ככל שהמציע ו/או  
  מי מטעמו סיפק שירותים למועצה 

לחברה  ו/או    האזורית חבל מודיעין
בהתייחס    רק  , תבחן שביעות רצון

למועצה/   שסופק    –חברהלשירות 
 . לטוב ולרע

20  
 נקודות.
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בכדי  כי  בזאת  ומודגש  מובהר 
הסקר,  אובייקטיביות  על  לשמור 
מציע יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל  

סה"כ הניקוד שניתן לו בסעיף  את  
זה, אך לא יימסרו לו פרטי הניקוד  
הלקוחות   זהות  ו/או  לקוח  מכל 
המדרגים )לא שלו ולא של מציעים  

 . אחרים(

של   5 עבודות  מתיק  התרשמות 
 מבני ציבורבתחום המציע 

 

עבודות   תיק 
 שיצורף להצעה 

את   ידרג  המקצועי  הצוות 
העבודות   מתיק  התרשמותו 

להצעה מבני    שיצורף  בתחום 
 . ציבור

לפי   יינתן  הניקוד  היתר,  בין 
המקצועי   הצוות  התרשמות 
המבנים   סוג  מבנים,  מעיצוב 

 והתאמתם לצרכי החברה.  

 נקודות  10

   –נקודות(  15 – שלב ראיונות  )ניקוד מירבי– שלב ג .11.3

המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב ב' לעיל יעברו לשלב הבא, שלב הראיונות.   5עד  
  הצוות המקצועי יהיה רשאי לזמן לראיון מועמדים נוספים בשים לב לכמות ההצעות ואיכותן.

והניקוד    חברהבשלב זה יתקיים ראיון עם המועמד/ת מטעם המציע שיספק בפועל את השירות ל
   נקודות. 15  -המוצע ע"י המציע המועמד/ת מ –נתן ע"פ התרשמות הועדה המקצועית יי

שנות ניסיון, הכשרות, השכלה, כמות פרויקטים, התרשמות מיכולות מוכחות של תכנון    -יבחנו  
ניסיון בעבודה במועצות אזוריות, זמינות, ידע ובקיאות המועמד, עמידה בלו"ז, עמידה  פרויקטים,  

תקציב, כושר ביטוי, יחסי אנוש, מענה ללקוחות, אופן מתן פתרונות ללקוח, יכולת התמודדות  ב
 עם מצבים חריגים בשטח והערכה כללית. 

 ע"פ שיקול דעת הצוות המקצועי.    ZOOMאו באמצעות    חברה הריאיון יכול להיעשות במשרדי ה

 ניקוד / שקלול המחיר    -שלב ד'  .11.4

)משקל מחיר הינו  שלב הראיונות )שלב ג'( לעיל ידורגו גם ע"פ מחיר הצעה  ההצעות שנותרו לדיון/ עברו ל
30%   .) 

   –נקודות(  30ניקוד מחיר )ניקוד מירבי  

נקודות. יתר ההצעות ידורגו בהתאמה/ באופן    30 – ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ניקוד מירבי 
 יחסי להצעה זו. 

 ליון ₪ כולל מע"מ.  ימ  25של  לקח בחשבון עלות ביצועית  לצרכי השוואה בלבד

 השוואת ההצעות תהיה ע"פ שכ"ט המוצע שיגזר מעלות הביצוע ע"פ האומדן לעיל.  

 מעלות הביצוע.   5%מעלות הביצוע. מציע ב' הציע שכ"ט של  6%מציע א' הציע שכ"ט של   –לדוגמא 

 נקודות.  30 – מציע ב' יקבל ניקוד מירבי 

 נקודות.  24.99של מציע א' יקבל ניקוד יחסי, 

   -ע"פ הדוגמא להלן 

 ₪.  1,500,000מעלות ביצוע, קרי  6% –מציע א'  טשכ"
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 ₪.   1,250,000מעלות ביצוע , קרי   5%שכ"ט מציע ב'  

   X 30שכ"ט )סכום( הזול ביותר  ניקוד המציע = 

 שכ"ט )סכום( ההצעה הנבדקת    

 24.99  =30 X 1,250,000 

1,500,000 

   -  שקלול הניקוד .11.5

ההצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר שעברו לשלב הראיונות )שלב ג'( ישוקלל  5יבלו הניקוד שק
 עם הניקוד עבור המחיר שניתן למציעים אלו בשלב ד' .

הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר קיבלה את הציון    ההצעה .11.6
, כאשר יתר  לעיל שונים כמפורט  איכות הצעה( הגבוה ביותר בהתאם לשלבים ה  המשוקלל )מחיר+

ניקוד משוקלל    ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה. במקרה בו הצעות רלבנטיות תהיינה בעלות 
לנקוט בהליך של התמחרות נוספת, לעניין    -רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד    חברהזהה, תהא ה

 הצעת  המחיר,  עד לקבלת שתי הצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר. 

שקיבלו תוצאה משוקללת  הצעות כשרות או יותר  מספר  אמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל  למרות ה .11.7
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות     זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

   להצעה זו והיא תבחר כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

כושר הביצוע, טיב העבודה של המציע,    ,ן היתר, הידע המקצועיבי  ,ילקחו בחשבוןי   חברה בשיקולי ה .11.8
נ קודמים    ,סיונוילרבות  שירותים  הפסקות  במתן  או  תביעות  והעדר  דומים  ומהות  גודל  בסדר 

 אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות וגופים אחרים.  עבודה מטעם מזמינים

  רצון המזמין לשביעות  שירותיהם  את  בעבר  סיפקו  לא    אשר  ,רשאית לדחות הצעות מציעים  חברהה .11.9
  להנחת דעתה - השירותים או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע 

 . חברהשל ה

 מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.  חברהאין ה  .11.10

 לא נמצאה הצעה ראויה לזכייה. אם  הצעה, כל לא לקבל רשאית ש חברהה .11.11

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק    חברה עות והמציעים יהיו ה בבדיקת ההצ .11.12
עם   פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד  כל  לנכון.  שימצאו  כפי  בדיקה,  כל  לנכון,  שימצאו  כפי  מהם, 

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש    חברהה
 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.   החברוכאמור לעיל, תהיה ה 

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את    חברהלא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה ה .11.13
 ההצעה. 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  חברהעוד רשאית ה .11.14
ה לדעת  הדרושים,  הבהרה,  ו/או  מטעמ  חברהנתון  מי  פניה  ו/או  לרבות  ההצעות,  להערכת  ה, 

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל חוסר או תנאיה  ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית חברהה .11.15

 ההצעה מונע הערכת חברהה שלדעת באופן  ,המכרז שבמסמכי לנתונים או  לדרישות התייחסות

  .כנדרש

, גם  מהם  או חלקהשירותים  , ולבצע את כל  הכולה או חלק   , לקבל את ההצעה  חברהה הרשות בידי   .11.16
, לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול  שתמצא לנכוןאחרת  או בכל דרך    בעצמה

  דעתה הבלעדי. 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב  -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד  

 

מודיעים                                                                                       03.02.2022המכרז  מבוא  צבור  מבני  לתכנון  חוברת   -  2-2022מכרז 
 חותמת המציע: ___________________  +חתימה 

14 

 עניינים העדר ומניעת ניגוד .12

קיימתהנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .12.1 העדר חשיבות ,   חשש או עניינים ודניג להבטחת 
לכך,   בהתאם  .הפנייה נושא השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של  לקיומו
 השירותים למתן  בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה שאין  ויתחייב יצהיר המציע

 .זו לפנייה כנספח המצורף הנוסח  פי על תינתן כאמור ההצהרה  ;זו פנייה נושא

 או הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .12.2

 .חברהל בעקיפין,  

עני ניגוד  כל  על  בהצעתו  להודיע  מתחייב  להיווצר המציע  העלול  או  בפועל    פעילויותיו   בין   ינים 
הוא פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו  לרבות  הפעילויות  הנוכחיות,  לבין    המתוארות  מועסק, 

עניינים    במכרז, להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד  במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה 
בגין  עניין  של  לגופו  כדי   אפשרי  תוך  ו/או  ביצוע  לפני  ומטלה  עבודה  הזמנת  עפ"י  כל   ביצוע, 

יע  ידי המצ   האפשרי. ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על  המוקדם
תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה,    להצעה   השותפים לו בכל דרך שהיא.  או

 . ידי המציע- חתומה על

 בקשר לניגוד עניינים חשש או עניינים ניגוד  של  מצב מכל הימנעות של  המגבלה תחול המציע על .12.3

 .רותמסיום ההתקש חצי שנה תום עד וזאת השירותים במתן המקצועית לפעילותו

 קיים חשש או  עניינים ניגוד של במצב יימצא לגביונושא / הליך הזוכה , של לטיפולו שיועבר ככל .12.4

 .פי הוראותיה על ולפעול חברהל מיידית כך על להודיע עליוכאמור, 

 לחתום ויתבקש הזוכה , ייתכן  כנספח פניהל המצורפת עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .12.5
לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת  עניינים,   ניגוד למניעת ופרטני נוסף הסדר על

הפנים   משרד  מנכ"ל  לחוזר  אשר  בהתאם וזאת  2/2011בהתאם   בהליכי ידו על יימסר למידע 

 מפורט עניינים ניגוד הסדר על הזוכה לחתום על מוחלטת חובה חלה יובהר, כי  .השונים הפנייה

 .ההתקשרות לתחילתיסודי ומהותי   תנאי מהווה והאמור  חברהה ידי לע יידרש כאמור, באם נוסף

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול זכותה על שומרת חברהה .12.6

 שמירה על סודיות   .13
 

לרבות אי מסירת מסמך או    המציע, מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, 
  חברהה  ואינו קשור למתן השירותים עבוראו הועדה    חברהה  ידיעת כל אדם שאינו מטעםאי העברת מידע ל

הועדה   למתן או  ההסכם  ביצוע  עקב  אליהם  המגיע  מידע  או  חומר  לכל  בתקופת  ה  ביחס  בין  שירותים, 
  להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות, המצורפת להזמנה כנספח חתומה    ההתקשרות ובין לאחריה.

 יע . ידי המצ-על

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז  .14

על .14.1 לחתום על הסכם המכרז,  יידרש  הזוכה  להוראות    חברהפי המועד שתקבע ה-המציע  ובכפוף 
 המכרז.  

 

 

 

בכל מקרה של הפרת תנאי  במכרז  זכייה של מציע  לבטל  רשאית    חברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה  .14.2
מטעמו נתן  מי  או  המציע  , כי  הנחת דעת , לההוכחה  חברההבידי  מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו  

  חברה התברר לאם    , אוה במכרזי או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
של   כלשהי  הצהרה  הכלולה  כי  או  המציע  נכונה,  אינה  לשהמציע  במכרז  גילה  עובדה    חברהלא 

  כרז. , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במחברההלדעת  ש ,מהותית
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בגין כל נזק, אובדן או    השביד   ןאת הערבו לחלט    חברהת ה רשאי  כאמור,בוטלה הזכייה במכרז  

 . היד- עללכל גורם אחר, כפי שייקבע וכן למסור את ביצוע המכרז הפסד שנגרמו לה 

 הליכים משפטיים  .15

ישות,  מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדר .15.1
כתוצאה   יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  לחלוטין  או  זמנית  שירותים  מתן  הפסקת  ו/או  עיכוב  כל  בגין 

על שיינקטו  משפטיים  ו/או  - מהליכים  קיימים  מניעה  צווי  לרבות  כלשהם,  שלישיים  צדדים  ידי 
 עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת מתן השירותים נשוא המכרז. 

פ .15.2 נפל  כי  מוסמך,  בימ"ש  הקבע  של  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  הליכי    חברהגם  ביתר  ו/או 
המכרז וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז, לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו  
לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר, לטענתו,  

ז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל  נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכר
 סוג ומין שהוא בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא. 

במכרז   .15.3 האחרים  בהליכים  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך,  בימ"ש  קבע 
ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שז כה,  וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע 

, להפסיק את מתן השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז  חברהמידית עם הודעת ה
תשלם למציע את התמורה עבור השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה    החברהבכל שלב שהוא.  

כפוף לתנאי ההסכם ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל מין וסוג שהוא כלפי  
 טעמה. ו/או מי מ  חברהה

 שונות .16

 . המציע בלבדעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .16.1

 .  תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .16.2

לרבות  שמשתתף  במקרה .16.3 יחזור  במכרז,  מהצעתו  הזוכה,    אחת   יפר  או/ו  ממנה  חלק  מכל  או  בו 
יסרב/ו  החוזים   תנאי  או/ו  כרזהמ  תנאי   פי  על  מהתחייבויותיו   במילוי   יעמוד  לא  או  למלא  או 

על  כגון  במקרה  זכאית   חברהה  להצעה, תהא  בהתאם  התחייבויותיו   דעתה  שיקול  פי  זה לפעול 
לנכון.    כלשהו, ככל שתמצא  'ג  צד  כל  במכרז, או  אחר  משתתף  כל  עם  התקשרות  המוחלט, לרבות

  זקיפה   סדר  פי  מוסכמים מראש, על   תה, כפיצויים לטוב   ןערבו ה  את  לחלט  רשאית   חברה ה   תהא   כן
  והמוחלט  הגמור  ייחשב לקניינההערבון    וסכום   חברהה  של  הבלעדי  דעתה   שיקול  פי  על  שייקבע

  כנגד   שהוא  וסוג  מכל מין  טענה  או/ו  דרישה  או/ו  תביעה  כל  תהיה  לא  המכרז  ולמשתתפי  חברהה  של
אין  בגין  מטעמה  מי  או/ו   חברהה בזכות  או  לגרוע  כדי לעיל,    באמור  כך.    של   מזכויותיה  לפגוע, 
 . דין כל פי  על  או/ו  זה מכרז פי  על  חברהה

הזוכה,  .16.4 בהצעה  עיון  זכות  קיימת  הדין,  להוראות  בהתאם  כי  המשתתפים  לידיעת  בזאת  מובא 
נתונים   / לציין בהצעתם מהם המסמכים  על המציעים  / מקצועיים.  לסודות מסחריים  בכפוף 

/ מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני    המהווים סודות מסחריים
לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע    מהאמורמשתתפים אחרים. מבלי לגרוע  

ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת   על
 מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון  כי  יובהר  כןסיקה.  המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפ

 ומכאן,  האחרים  המציעים   של  בהצעותיהם  גם  סודיים   בהצעה  אלה   שחלקים   בכך  הודאה
 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכון על מראש מוותר שהמציע

השי .16.5 ביצוע  טרם  המכרז,  נשוא  השירותים  ביצוע  מיקום  לנוכח  כי  בזאת  יידרש  מובהר  רותים 
אישור משטרת ישראל ביחס לכל אחד מהעובדים שיועסקו   חברההמציע הזוכה למסור לידי ה

ידו   השירותים,על  למניעת    במתן  חוק  להורות  בהתאם  עובד  אותו  להעסקת  מניעה  אין  לפיו 
 .   2001-העסקה של עברייני מין במוסדות, תשס"א

תף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  , והמשת חברהכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה .16.6
 .   שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו
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 מסמכי המכרז .17

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 ". אנספח "  -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(   .17.1

 ;"בנספח "  -חוזה המכרז דוגמת  .17.1

 .  1ב'נספח  –מפרט טכני  .17.2
 ; "גנספח "  - אישור קיום ביטוחים  .17.3
 "; 1ד"נספח   - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .17.4

 ". 2'דנספח " -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה  .17.5

 . 3' דנספח  - מציע טי  מסמך פר .17.6

 .  4'דנספח  -הצהרת מציע להוכחת ניסיון  .17.7

 . 5'ד נספח  -הצהרת איש צוות מטעם המציע להוכחת ניסיון  .17.8

 . 6נספח ד'  –תצהיר אי תיאום  .17.9

   .7'דנספח  -ת פירעון הצהרה בדבר העדר חדלו .17.10

 .8'דנספח   -הצהרה בדבר התחייבות לסודיות  .17.11

   . 9'ד נספח - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  .17.12

 .   10ד'נספח   -תצהיר העדר הרשעות  .17.13
 '. הנספח  -מסמך פרטים חסויים בהצעה  .17.14

 ;"ונספח "  -כתב הצעה והתחייבות  .17.15

 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.מסמך זה הינו 

 ,בכבוד רב 

 רוני ענבר   'דר
 החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ                 
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 נספח ב' 
מבוא  הקמת מבני ציבור לקבלת שירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקט  הסכם

   מודיעים  
 
 

 __  ___ חודש ______ שנה _____ ם ביובמועצה אזורית חבל מודיעין,  שנערך ונחתם 

 ב י ן  

    החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ                 
 שהם  10מודיעים 

 
 ( חברההאו  המזמין-  )להלן

 מצד אחד 
 ל ב י ן 

 __________________  ________________________ 
 ח.פ. _____________________  ת.ז. _______________ 

 מרח' ____________________  _____ מרחוב ________ 
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום -על    

 ולהתחייב בשמה כדין:           ( המתכנן - )להלן        
 ה"ה __________ ת.ז. _________      
 ה"ה __________ ת.ז. _________      

 ( המתכנן -)להלן   
 

     
 

 מצד שני 

ידע, :הואיל בעל  הינו  כי  שירותי    והמתכנן מצהיר  במתן  וכישורים מתאימים  לרבות  ניסיון  תכנון, 
 ;חברהאלו והוא מצהיר כי יש ביכולתו ליתן שירותים אלו ל פיקוח עליון על ביצוע עבודות 

  וליווי תכנוני לפרויקט   ,לשירותי ייעוץ, תכנון  2/2022פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס'    חברהוה והואיל: 
מודיעים  מבוא  המתכ  בינוי  נקבעה  והצעת  הזוכות  נן  ועדת  כזוכה/אחת  להחלטת  בהתאם 

   ; החברההמכרזים של  

(,  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  מפרטוהמזמין מעוניין בקבלת שרותי המתכנן )כהגדרתם ב והואיל:
 ; שתונפק לזוכה בטרם תחילת ביצוע השירותים פי הזמנת עבודה-של המזמין ועל

וידוע לו כי אין בחתימת    כקבלן עצמאי  חברהתים עבור הוהמתכנן מסכים לבצע את השירו :והואיל
לביצוע פרוייקטים בהיקף כלשהו על    חברההסכם זה עמו כדי להוות התחייבות כלשהי של ה

 ; ידו ו/או כדי להוות התחייבות לבלעדיות בביצוע השירותים על ידו

     .זה והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם מסגרת והואיל:

 :כדלקמן  ,לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים

 , נספחים וכותרות המבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחיות בלבד.  .1.2

סתירה .1.3 של  התאמה  ,במקרה  הוראה    ,אי  בין  משמעות  דו  זה ב או  נספחי  הסכם    נה גברת,  ולבין 
 ידי הצדדים.-עלאחרת אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב  ,הסכםההוראות 

 הגדרות .2
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 כמפורט בצידן:  ,בהסכם זה תהיה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן

 הסכם זה על נספחיו )בין אם מצורפים ובין אם לאו(.  -" "ההסכם .2.1

 ;מנת העבודהכמפורט בהז -נשוא העבודות  המבנים - המבנה"/"הפרויקט .2.2

העבודות/אתר" .2.3 לרבות  הפרויקט  מקום    -"  אתר  התכנון,  עבודות  ביצוע  מקום  נשוא 
 . וסביבתם הפרויקט/המבנה והעבודות הקשורות בכך

  1ב'כמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח  - " העבודות/השירותים/עבודות התכנון" .2.4

כל מי שימונה מטעם המזמין  תמהנדס  -  "המנהל" .2.5 לנהל,    , שתפקידוהמועצהו/או    המועצה או 
, אולם למנהל  לפקח ולתאם את ביצוע עבודות התכנון ו/או את ביצוען בפועל של העבודות באתר

- כמו  מנכ"ל החברה בלבד  באישור  אלה יהיו    -  תקציב  או  לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה
כנון. המזמין רשאי  כן, אין בעבודות המנהל כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן לעבודות הת

מובהר כי ככל שימונה מנהל פרויקט מטעם המזמין וכן    פי שיקול דעתו.-להחליף את המנהל על
המתכנן   מטעם  הפרויקט  המועצה    –מנהל  למהנדסת  ומקצועי  ישיר  באופן  כפופים  הנ"ל 

 ולהנחייתה.  

 צוע., לרבות מתכננים, מומחים ובעלי מקפרויקטבבצע פעולות יעוץ כל המ - "יועצים" .2.6

מפות, שרטוטים, תרשימים,  לרבות    ,לעבודות התכנוןהנוגעים  כל המסמכים    -  "תכנוןהמסמכי  " .2.7
 . וכו'  , קובץ הנחיות התכנוןאישורים ם,מבדקים, מפרטים, הצעות, היתרי

 יחתם הסכם לביצוע העבודות באתר, לרבות קבלני משנה. יהקבלנים עמם  - "הקבלנים" .2.8

חב'  בזק,  חב'  חשמל, מע"צ,  חב'  ת, משרדי ממשלה,  ות מקומיוירשורשויות התכנון,    -"  רשויות" .2.9
איגוד  הניקוז,  רשויות  העתיקות,  רשות  חברות  ערים,    ימקורות,  ישראל,  משטרת  אש,  מכבי 

 התקשורת והסלולר, מפעל המים, הג"א וכו'. 

באתר" .2.10 "  "העבודות  הקבלניםאו  על העבודות    -"  עבודות  באתר    ן/ניםהקבל  ידי-שתבוצענה 
 . התכנוןפי עבודות -עלבין השאר, העבודות, 

 . קומית לתכנון ולבניה חבל מודיעיןהועדה המ  -" קומיתועדה המוה" .2.11

 מטרת ההתקשרות   .3

לפי   .3.1 עליהם,  תחולנה  והוראותיו  הצדדים  של  המשפטיים  יחסיהם  את  להסדיר  נועד  זה  הסכם  
בכתב   ייקבע  כן  אם  אלא  עבודה,  הזמנות  באמצעות  פרטנית  להתקשרות  ביחס  אחרת.   העניין, 

בהתייחס לכל מבנה ציבור שיתוכנן ע"י המתכנן תוצא הזמנת עבודה, עליה יחולו כל הוראות הסכם  
זה. המזמין יהיה רשאי להוציא למתכנן הזמנת עבודה למספר מבנים ו/או בשלבים, ע"פ שיקול  

י  דעתו בלעדי והמוחלט. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היקף מבני הציבור הכלול במפרט הטכנ
לרבות שטח המבנים הינו רשימה עקרונית, הניתנת לשינוי )הגדלה/הקטנה?( הכל ע"פ שיקול דעתו  
בהיקף   שינוי  בגין  המזמין  כנגד  דרישה  ו/או  טענה  כל  יעלה  לא  המתכנן  המזמין.  של  הבלעדי 

 השירותים.   

ל  .3.2 יעניק  עלחברההמתכנן  עיסוקו- ,  בתחום  שירותים  עבודה,  הזמנת  ב'פי  בנספח  כמפורט   ,1  .
מוסכם בזאת כי  השירותים כאמור ינתנו בהתייחס לכל מבנה ציבור שיוקם במסגרת הפרוייקט.  

ל יינתנו  ההסכם  נשוא  המתכנן     חברה השירותים  מטעם  הפרוייקט  מנהל    - ע"י 
ובלבד   המתכנן,  מטעם  אחרים  מוסמכים  גורמים  ו/או   __________________________

 .  שיעמוד בכל דרישות הסף,  חברהאש של ה שביחס לכל גורם אחר, יתקבל אישור מר

ההיתרים   הרישיונות,  מלוא  בעלי  מקצועי  גורם  ע"י  רק  יבוצעו  השירותים  ספק,  הסר  למען 
    . השירותיםוהאישורים הנדרשים ע"פ דין לצורך ביצוע  

3.3.  
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ה  .3.3.1 מול  גם כאיש קשר מטעם המתכנן  וישמש  יעמוד בדרישות הסף  לעיל    מזמין איש הצוות 
 (.  איש הצוות -)להלןזמין ת השירותים עבור המויספק בפועל א

 .  זמין במידת הצורך, איש הצוות יקבל סיוע מגורמים בעלי ניסיון שיאושרו מראש ע"י המ .3.3.2

המתכנן    .3.3.3 ע"י  שיוצב  הצוות  מאנשי  אחד  כל  כי  בזאת  בדרישות    -מובהר  עת,  בכל  יעמוד 
מהווה    -ירות כאמור  הכשירות כמפורט בתנאי הסף. אי הצבת איש צוות העומד בתנאי הכש 

  זמין הפרה יסודית של הסכם זה. אין להחליף את איש הצוות זולת ככל שיתקבל אישור של המ
 ובלבד שהמחליף יהיה גורם העומד בכל דרישות הסף והכשירויות השונות.  

מכל סיבה  שמורה הזכות לדרוש מהמתכנן להחליף את איש הצוות /עובדים מטעמו ,  זמין  למ .3.3.4
ימי לוח  מראש,   30וזאת בהתראה של לפחות    -חר בעל כישורים מתאימים  שהיא, בגורם א 

  ן המזמין שהכישורים ו/או טיב עבודת איש הצוות/ עובד אינה לשביעות רצוהמזמין    אם מצא
 . זמיןהכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המ -

רה פלילית  מובהר כי ככל שכנגד העובד/ איש הצוות מטעם המתכנן תיפתח חקירה בחשד לעבי .3.3.5
  יידרש המתכנן להחליפו לאלתר. -

חינוכי   .3.3.6 במוסד  שירותים  לבצע  ידרשו  המתכנן,  ע"י  שיוצבו  עבר אישור  וי  –ככל שהעובדים 
משטרה לפיו אין מניעה להעסקתם בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  

 . 2001-מסוימים, התשס"א 

 הצהרות המתכנן  .4

 : המתכנן מצהיר בזאת, כדלקמן

כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות ברמה הדרושה לביצוע עבודות התכנון וכי הוא רשאי   .4.1
 פי כל דין לקבל על עצמו את ביצוע עבודות התכנון.-על

כל מי שיעסוק מטע .4.2 בביצוע עבודות התכנון רשום כחוק בפנקס המהנדסים והאדריכלים,    מוכי 
 .1958-תשי"ח  ,פי חוק המהנדסים והאדריכלים- המתנהל על

הוראות קובץ הנחיות    .ופי -כי הוא בקיא בהוראות קובץ הנחיות התכנון וכי הוא מתחייב לפעול על  .4.3
בכל מקרה של סתירה בין הוראות  מוסיפות עליו והתכנון אינן גורעות מהוראות ההסכם, אלא  

 תגברנה הוראות ההסכם.   -ההסכם להוראות קובץ הנחיות התכנון 

ויבדוק .4.4 שביקש לקבל    המידעקיבל מהמזמין את כל    וכי הוא  את כל הטעון בדיקה  כי הוא בדק 
,  הוא מכיר וילמד את התנאים הפיזיים כי רשויות התכנון,בבקשר לעבודות התכנון, הן באתר והן 

לרבות טיב הקרקע וקיום קווי    , הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים באתר הדרושים לתכנון
 ואחרים מכל סוג.  , תקשורתמים, חשמל, טלפון

ודאות כי כל שלבי  כל  עבודות התכנון מורכבות משלבי עבודה נפרדים וכי אין  שיכול וכי ידוע לו   .4.5
על יבוצעו  המתכנן-העבודה  לאידי  למתכנן  כל    .  למעט    טענה/דרישה תהיה  כך,  ביחס  בגין 

 .  ידו בפועל- ובוצעו עלשהוזמנו  ותבגין שלבי העבוד )אם יגיעו( תשלומים שיגיעו לול

 מזמין.  ידי ה-למסגרת התקציבית המאושרת עלעבודות בשים לב ה כי ידוע לו שעליו לבצע את  .4.6

 . בהסכם זהלהתקשרות  חוקית/חוזית  כי אין מבחינת המתכנן מניעה  .4.7

כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות, העלולים למנוע   .4.8
 ממנו למלא אחר ההסכם. 

א מחזיק ויחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות  כי הו .4.9
ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(,  

 . 1976-התשל"ו 
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תשל"ו .4.10 ציבוריים,  גופים  חוק עסקאות  בהוראות  עומד  הוא  מינימום    1976- כי  ובדבר  בענין שכר 
 .ובדים זריםע

כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות וביחס לכל הזמנת עבודה שיקבל והוא   .4.11
בסיס הצהרותיו אלו, וככל שיחול, אם יחול, שינוי  -מתקשרת עמו בהסכם זה על  חברהיודע שה 

 . זמיןהוא מתחייב להודיע על כך מייד למ -כלשהו בנכונות הצהרותיו אלו 

  לוח זמנים .5

להלן,    המתכנן .5.1 כמפורט  והמועדים  לשלבים  בהתאם  זה  בהסכם  הנדרשים  השירותים  את  יבצע 
. מובהר כי הזמנת עבודה יכולה להיות בהתייחס  לגביו ידרשו השירותים  לכל מבנה ציבורבהתייחס  

לכל המבנים ו/או חלקם. בכוונת החברה לפעול לביצוע במקביל של כל המבנים, ככל שיוחלט על  
 :יהיה בין השאר, בשים לב למגבלות תקציב   ביצוע בשלבים הנ"ל

ימים    14יחל תוך      –כולל המחשה תלת ממדית לחלופה שתבחר  תכנון ראשוני    –  'אשלב   .5.1.1
מטעמו  מנהל  המועצה ו/או ה  תהגשת תכנית לאישור מהנדס  .הנפקת הזמנת עבודה ממועד  

 . הנפקת הזמנת עבודהימים ממועד   45לא יאוחר מתוך 

 יום מהמועד לעיל.    21רישוי זמין + מפת מדידה תוך    –מידע תכנוני  הגשת בקשה ל  – שלב ב'   .5.1.2

והגשתה לוועדה המקומית. לא  + נספחים של יועצים  עריכת בקשה להיתר בנייה    –  'גשלב   .5.1.3
 .  מהנדסת המועצהימים ממועד אישור  45יאוחר מתוך  

יתר בנייה  עריכת בקשה לה  הכולל תכניות חתכים וחזיתותתכנון סופי של המבנה,    –  'דשלב   .5.1.4
המקומית  לוועדה  בניה,    והגשתה  היתר  קבלת  בועד  הבקשה  המקומית  ו אישור  עדה 

    יום משלב קודם.   45תוך   –  וברשויות השונות שידרשו

תכניות חתכים    –הכנת מפרטים נדרשים למכרז, לרבות אך לא רק    ,תכנון מפורט  –  'השלב   .5.1.5
תכנ ומסגרות,  אלומיניות  רשימות  בניין,  פרטי  תכניות  וחזיתות,  ותגמירים,  תקרות  ית 

טכני ומפרט  כמויות  כתבי  וביוב,  מים  תקשורת,  חשמל,  תכניות  תכניות    קונסטרוקציה, 
 '. גימים ממועד השלמת שלב     60. לא יאוחר מתוך כ"כ ואומדן ומפרט טכניפיתוח וכו' 

 עד להשלמת עבודות הבניה וקבלת תעודת גמר.    –פיקוח עליון  – 'ושלב  .5.1.6

 

המנהל   ש לקבל אישורנהל. יכי לא יבוצע מעבר משלב כלשהו טרם ניתן אישור המ מובהר בזאת
לגורע מהאמור, המנהל רשאי   כל אחד מהשלבים טרם מעבר לשלב חדש. מבלי  בכתב לביצוע 

 לאשר ביצוע של שלבים במקביל, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

,  ליועצים ולמנהלמידע י מסירת ת עמידה במועדים שונים, לרבות מועדועבודות דורש מוסכם כי ה .5.2
 .  הנדרשים יסופקו במועדיםשעבודות התכנון מותנות בכך  מתכנןהתחייבויות ה וכי 

, למרות אי קביעת  מתכנןהפי הסכם זה, יהיה על  - בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על .5.3
בהתחשב בצרכי  ין, ברציפות ויהמועד כאמור, לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות הענ

 לוח הזמנים הכללי של הפרויקט וביצועו.

חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח    מתכנןה .5.4
 הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין. 

או את השלב שהיה עליו לבצעו    יסיים אותןעבודות או לא  הלא יתחיל בביצוע    מתכנןוהבמידה   .5.5
בכתב ואם תוך    מתכנןבעת, או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין, יתרה המזמין  באותה  

מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור, לא יחול שינוי בקצב התקדמותו    עבודה  ימי  3תקופה של  
ידי מתן הודעה  -עבודות, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה על הו/או באורח ביצוע    מתכנןהשל  

  .  מתכנןלראש  ימים מ 7בכתב של 

את   .5.6 לבצע  מתחייב  ושוטףההמתכנן  נמרץ  באופן  לעיכובים    ,עבודות  לגרום  ללוח  מבלי  ובהתאם 
 ידי המנהל מעת לעת.  -ידי המזמין בהזמנת העבודה ו/או על - הזמנים שייקבע על
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סבר המתכנן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות אינו סביר/אינו מספיק, יודיע על כך למנהל במכתב   .5.7
ממפורט יאוחר  ולא  העבודות  ביצוע  תחילת  בטרם  למתכנן    10  -,  נודע  בו  המועד  לאחר  ימים 

לראשונה על לוח הזמנים הנדרש והמנהל יכריע בדבר בהתאם לנסיבות הפרויקט ודרישותיו. לא  
             השיג המתכנן על לוח הזמנים שנקבע, יראו אותו כמי שהסכים לו. 

למרות אי קביעת המועד, לבצע את הפעולה    , יהיה על המתכנן,  המקרה בו לא נקבע מועד לפעולב .5.8
 . להשלמת הפרויקטלוח הזמנים הכללי ב ברציפות ובהתחשב  ,הנתונה בזמן סביר

עבודות למועד  העבודות עקב כח עליון, יהיה המנהל רשאי לדחות את ביצוע  הנגרם עיכוב בביצוע   .5.9
ואים או כל סיבה אישית הקשורה במתכנן  ידו. לצרכי ענין זה, מחלה, חופשה, מיל -קבע על ישיאחר  

עליון.   ככח  תחשב  לא  מעובדיו  מי  עליון  או  כח  כדי  נופל  אירוע  איזה  לקבוע  המנהל  בסמכות 
 והחלטתו תהיה מחייבת וסופית. 

 עמידה בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט מהווה תנאי יסודי בהסכם. .5.10

  בתוצרים זכויות .6

  שונים   ותוצרים  מסמכים  זמיןמל  לספק  עשוי  מתכנןה  ההתקשרות  תקופת   במהלך  או  במסגרת .6.1
  ו בבעלות  הינם  האמורים  התוצרים  כי ,  מובהר.  שירותיו  עם  בקשר(  התוצרים  -   ביחד)להלן  

  רשאי   הא י  זמין המ.  זמיןלמ  בזאת  מוקנות  בתוצרים   היוצרים   זכויות   וכי ,  זמיןהמ  של   הבלעדית 
  לצרכי   שימוש  כל,  ומהסי  לאחר  אם  ובין  ההתקשרות  תקופת  במהלך  אם  בין,  בתוצרים  לעשות

  למתכנן   שתשולם  מבלי,  התוצרים  על  בהסתמך  לוואי  תוצרי  והכנת  עיבודים,  שינויים  כולל  המזמין
 כל תמורה נוספת מעבר לתמורת ההסכם.  

  לכל   ולהעבירו במידע  להשתמש  אפשרזמין יהמ.  נשוא המכרז  בתוצריםזכויות  ההיה בעל  זמין יהמ .6.2
לא תהיה כל טענה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים    כנן ולמת, למידע  שזקוק  סבורה  שהיא  גורם

. המתכנן מצהיר בזה שלא יוכל למכור או  זמיןתקשר המיולא נגד כל צד ג' איתו    זמיןלא נגד המ
 . זמיןלהעביר את החומר לצד שלישי ללא הסכמה מראש וסיכום בכתב מול המ

הא זכאית לעשות כל  י זמיןים, והממוותר בזאת על כל זכות מוסרית בנוגע לזכויות היוצר  המתכנן  .6.3
 ובזכויות היוצרים עליהם.   ושינוי שייראה לה בתוצרי השירותים שיינתנו ל

ל  מתכנן ה .6.4 ידוע  כי  שתעשה    ואינ  זמין המש  ומצהיר  עתידי  שימוש  בכל  שמו  את  לציין  מתחייב 
 במסמכים. 

לצרכי  למתכנן  אין  כי  בזאת  ומוצהר  מוסכם .6.5 שאינו  כלשהו  שימוש  לעשות  היתר  עבודתו    שום 
היתר   זמיןבמסגרת חוזה זה בתוצרי השירותים או בחלקם, במישרין או בעקיפין, בלא לקבל מהמ

 לכך מראש ובכתב. 

אינו רשאי להעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו על פי הסכם זה ו/או חלק מהם    המתכנן .6.6
 צורה שהיא.  לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל 

  כלשהו   מידעאו  / ו  מסחרי  סודאו  /ו  פטנטאו  /ו   יוצרים  זכות  כליפר  / הפר  לא  כי  מצהיר  המתכנן .6.7
 . זה הסכם"פ ע  התחייבויות ביצוע במהלך

 

  מפר ,  זה  הסכם  לפי  שימוש  בו   עשה זמין יהמ   אשר,  כלשהו  חומר  לפיה   זמיןהמ  כנגד  תביעה  הוגשה  .6.8
המ  המתכנן  מתחייב ,  יוצרים  זכויות  את  דריש  מיןזלשפות  הסכומים  ה  תועם  כל  בגין  ראשונה, 

שיחויב לשלם בגין כל התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר שאינו  
 מפר. 

את התוצרים    זמיןמתחייב למסור למ  המתכנן,  מכל סיבה שהיא  הצדדים  בין  ההתקשרות  סיום  עם .6.9
 ימים ממועד סיום ההתקשרות.   14בתוך 

ל   המתכנן .6.10 המיידרש  זכויות  את  התכניות  זמין  עגן  כותבי  עובדיו,  עם  שלו  החוזיות  התקשרויות 
זה.  יועציםו הסכם  נשוא  לביצוע השירותים  ידו  על  ל  המתכנן  על  שיופעלו  פרטים    חברהלמסור 

מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות )כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או  
 ימים מיום סיומה.   14עובדיו( במשך כל תקופת ההתקשרות או תוך   ו/או  מתכנןשנוצרו על ידי ה
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מתחייב להמחות    המתכנן,  זה  הסכם  פי  על  העבודות  ביצוע  סיום  בעת,  לכן  קודם  נעשה  שלא  ככל .6.11
 , ללא תמורה נוספת.  זמיןאת כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים למ

כי    מוסכם .6.12 ב  זמיןהמבזאת  להשתמש  עיניה  תוצריםרשאי  לשלם    כראות  מבלי  הגבלות,  וללא 
א  ו רשאי לעשות שימוש במסמכים ו/או להעבירם לצד ג׳ וה  ואינ   מתכנןכל תמורה נוספת. ה   מתכנן ל

כאמור, לרבות תביעות כספיות ותביעות    זמיןהמשל    ו מוותר בזה על כל טענה ותביעה בגין זכות
 לזכות יוצרים. 

ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ביצירות  לעשות שימוש, לצורך    ו מצהיר כי ככל שיהא עלי  מתכנן ה .6.13
לא   שלישיים,  לצדדים  יוצרים  זכויות  לגביהם  שיש  בתוכנה  אותם  יו/או  של  זכויותיהם  את  פר 

 צדדים שלישיים.

 המזמין בתכנון לבקשת שינויים  ביצוע .7

נדרשו, בכל עת, שינויים בתכניות כתוצאה משינוי תכנון שמקורו בטעות, ליקוי בתכנון, או מחדל   .7.1
 יבוצעו שינויים אלה ללא תמורה.   -המתכנן  או מי מטעמו  של 

  יבוצע ללא תוספת תשלום.   -שינוי )מהותי או אחר( שיבוצע עד לתחילת ביצוע עבודות הקבלנים   .7.2
שינוי מהותי בתכנון שיבוצע לאחר תחילת ביצוע עבודות הקבלנים והמזמין יסכים שעבודת השינוי  

ירה של שעת עבודה יהיה בהתאם לתעריפי משרד הביטחון   פי שעות העבודה בפועל, מח- תשולם על
 יסוכם מראש.    -מהתעריף הנ"ל. היקף שעות נדרש לביצוע השינוי  20%בהפחתה של  -

אף האמור, המתכנן יבצע שינויים שאינם מהותיים ואת כל הפעולות המתחייבות מכך, בכל  -על .7.3
 כלשהו.  שלב של הפרוייקט, מבלי שהמתכנן יהיה זכאי לתשלום נוסף

פי האמור לעיל, אשר לא קיבלו  - למען הסר ספק, שינויים המזכים את המתכנן בתוספת תמורה, על .7.4
 לא תגיע למתכנן  כל תמורה נוספת בעדם.  -אישור מראש ובכתב של המנהל 

על המתכנן לסמן את כל השינויים שיערוך בתכניות בדרך ובצורה שיקבע המנהל. דרישה זו הינה   .7.5
ב  מעיקרי מאי ההסכם.  הנובעת  בביצוע  טעות  לכל  אחראי  המתכנן  יהיה  שינויים  סימוני    העדר 

 סימונם. הפרת דרישה זו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 שינוי מהותי בסעיף זה הינו כפי שיקבע ע"פ שק"ד המנהל.  .7.6

ככל   .7.7 ומחלוקת,  המנהל  דרישת  ע"פ  הנדרשים  השינויים  את  יבצע  המתכנן  ספק,  הסר  למען 
ן התשלום בגין השינוי הנדרש )ככל שקיימת תוספת( לא תהווה עילה לאי ביצוע  שקיימת, לעניי

 השינויים.  

 התמורה למתכנן .8

 עבודות התכנוןבגין התמורה 

כמפורט בהסכם וכפי שיפורט בהזמנת העבודה  , המתכנן בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויות .8.1
מהמזמין  המתכנן  יהיה  הרלבנטית,   לקבל  התמורהזכאי  ____________________  %  -  את 

 משווי הפרויקט בפועל כהגדרתו להלן.  

 התמורה כאמור כוללת את כל השירותים, לרבות העסקת כל היועצים בפרויקט.  
 

 הבהרה:

(: קונסטרוקציה )שלד(, אינסטלציה פנים וחוץ, חשמל פנים וחוץ, יועץ  מבנה)  יועצים נלווים כוללים •
אלומיניו )תקשורת(,   נמוך  יועםמתח  וגאומטריה(,  ,  )פיזי  תנועה  נגישות,  בטיחות,  יועץ  מיזוג,  ץ 

 המועצה. ת של מהנדס האיטום אקוסטי ותרמי, מעליות וכל יועץ אחר ע"פ שיקול דעת

אדריכלות נוף, קונסטרוקציה, השקייה, חשמל, תשתיות שונות, בטיחות,    יועצים נלווים )פיתוח(: •
 המועצה.  תל מהנדסשות, איטום וכל יועץ אחר ע"פ שיקול דעתו ש ינג

 
לא    זמין  למען הסר ספק, ההתקשרות בין המתכנן ליועצים השונים תהיה באחריות המתכנן והמ •

ידרש לשלם כל תשלום נוסף למתכנן עבור העסקת היועצים. )התמורה למתכנן ע"פ הסכם זה 
 כוללת גם את העסקת היועצים(. 
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שאים לקבוע בהסכמה תמורה נמוכה על אף האמור בסעיף זה, מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו ר
במסגרת הזמנת עבודה ספציפית. למען הסר   -יותר או תמורה גלובלית לביצוע עבודות התכנון  

 ספק, בכל מקרה לא תעלה התמורה על השיעור הנקוב לעיל.  

 בכל תשלום ביניים או שלב תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים.  .8.2

 הוצאות בגין: התמורה אינה כוללת תשלומים ו/או  .8.3

 וויין. תהעתקות אור, צילומים, מודלים, שכפולים ושרטוטי  .8.3.1

 היתר בנייה.הוצאת ידי הרשויות לצורך -עלשתידרשנה  אגרות  .8.3.2

 מודד. .8.3.3

  מנכ"ל החברה של  מראש ובכתב    םידי המזמין, בכפוף לקבלת אישור-הוצאות אלה תשולמנה על 
ברורות.   אסמכתאות  להצגת  שלא  ובכפוף  החברה  אישור    אתתקבלנה  הוצאות  מראש  מנכ"ל 

  . תחייבנה את המזמיןלא  ,ובכתב

 פי חוק כנגד חשבונית מס. - יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כשיעורו על .8.4

התמורה  התמורה   .8.5 הינה  העבודה  בהזמנת  יהא  והמירבית  הסופית    ,הכוללתשתיקבע  זכאי  לה 
בגין   לרבות  העבודותכל  ביצוע  המתכנן  שאינביצוע  ,  בתכנון  הפעולות  שינויים  וכל  מהותיים  ם 

כפי  וכן    המתחייבות מכך יועצים אחרים מטעמו  עם  בגין התקשרות של המתכנן  את ההוצאות 
של   ובכתב  מראש  לאישור  כפופה  משנה  התקשרות  כי  מהדרישה  למעט  מבלי  )וזאת  לו.  הנחוץ 

 (.  ומנכ"ל החברה המנהל, 

 סדר ותנאי תשלומי התמורה

ביצוע   זכאי במהלך  יהיה  ציבור שיוקם   בודות  עההמתכנן  לכל מבנה  לתשלומים מן  ובהתייחס 
העבודות לשביעות רצונו  של  התמורה, בשיעורים ובשלבים המפורטים להלן, בכפוף לביצוע כל שלב  

ובתנאי שהמזמין אישר בכתב כל חשבון שיגיש המתכנן בסיום כל שלב  -   המלאה של המזמין 
 : כנדרש בהסכם

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

יקט, לפי  מוסכם כי טבלה זו הינה כללית, וכי המזמין רשאי לערוך בה שינויים והתאמות, בכל פרו .8.6
מובהר   הצורך והעניין, לרבות במקרה בו קיים מימון חיצוני/ צורך בהרשאה תקציבית 

 אחוזים  שלב  

עיונית ע"י גורמים מוסמכים  אישור תכנית ר  1
 ברשות

5% 

   20% קבלת היתר  2
   -תכנית לביצוע כולל מפרטים, אומדנים  3

בפרוייקטים בהם קיימת הרשאה תקציבית /מימון  
לא ניתן להגיש חשבון עד   – חיצוני  משרדי ממשלה

 לקבלת אישור הרשאה תקציבית.    

15% 

 5% יציקת כלונסאות   4
 10% גמר שלד  5
 10% עבודות חשמל, טיח, אינסטלציה, ריצוף   גמר 6
 15% גמר עבודה כולל פיתוח   7
קבלת תעודות גמר כולל אישורים של מעבדות   8

 ויועצים  
10% 

 10% המבנה  מסירת  9
   
 100% סה"כ 
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ה  זה  בהסכם  כמפורט  כי  בזאת  לתום    10%תעכב    חברה ומוסכם  עד  למתכנן  המגיעה  התמורה 
תקופת הבדק הרלבנטית לעבודות ביחס אליהם ניתנו שירותי המתכנן, וזאת, בין השאר, על מנת  

 רת המתכנן ופיקוח עליון על ביצוע תיקונים בתקופת הבדק. להבטיח את ביקו

 למען הסר ספק, התשלום כאמור ישולם למתכנן בערך נומינלי.   

לשחרר עכבון זה עם תום שלב ה', וזאת בכפוף    חברה, תסכים החברהלחלופין בלבד, ובהסכמת ה 
ח במהלך תקופת הבדק.  להעמדת ערבות בנקאית על ידי המתכנן לקיום התחייבויותיו לביצוע פיקו 

 מסך התמורה(.     10%סכום הערבות כאמור תהא בסך העכבון )קרי  

פי שיעור  -עלמבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, ככל שהתמורה למתכנן תיקבע בהזמנת העבודה   .8.7
 )ולא כמחיר קבוע(, יחושב שכרו של המתכנן, כדלקמן:   הנגזר מעלות הפרויקט

יותר משלב או  לעיל    3עד    1  י התכנוןביצע המתכנן אחד  של המתכנן  ע"פ הטבלה  יחושב שכרו 
ו/או ע"פ אומדן ביצוע הפרוייקט    ידי המנהל- כשיעור מהאומדן המוקדם של המתכנן כפי שאושר על

)ע"פ הנמוך(   וזאת בהתאם לשיעור המתאים הנקוב בטבלה דלעיל ביחס לכל שלב   -  לכל מבנה 
מורה בסכום הגבוה מהתמורה המירבית שתיקבע  תכנון. ברם, בכל מקרה, לא תשולם למתכנן ת

 בהזמנת העבודה.

מעלות   כשיעור  של המתכנן  יחושב שכרו  של המתכנן,  התכנון  לעבודות  בוצע הפרויקט בהתאם 
  הפרויקט בפועל )כהגדרתה בהסכם להלן(. 

ברם, בכל מקרה, לא תשולם למתכנן תמורה בסכום הגבוה מהתמורה המירבית שתיקבע בהזמנת  
 . העבודה

בפועל"   הפרוייקט  הינה  עלות  זה  הסכם  לענין  שישולמו  "  המזמין  - עלבפועל  התשלומים  ידי 
  ו אושר לעבודות התכנון של המתכנן, הרלבנטיות לפרוייקט ואשר  הקשורים באופן ישיר    ניםלקבל

 כוללת את המפורט להלן:  אינה. אולם "עלות הפרוייקט בפועל" ידי המנהל-על

 .והמסים הנדרשים ביחס לקרקע מחיר הקרקע נשוא הפרוייקט .8.7.1

 אגרות והוצאות בגין היתרי בניה ורשיונות.  .8.7.2

 . תשלומי חובה ממשלתייםם וילי אמוניציפ חובה תשלומי   .8.7.3

בע"מ   .8.7.4 לתקשורת  הישראלית  החברה  לבזק  בע"מ,  לישראל  החשמל  לחברת  תשלומים 
 ולגופים מוסדיים אחרים.  

 תשלומים למינהל מקרקעי ישראל. .8.7.5

 . "י המתכנן והמנהל/מתכנןשיועסקו עשכר היועצים  .8.7.6

 הוצאות מינהלה.  .8.7.7

במסגרת עבודות  שלא נרכש או תוכנן    -בין אם הוא מחובר למבנה ובין אם לאו    -עלות ציוד   .8.7.8
 המתכנן.ידי -על טופל  התכנון ו/או לא

 ריבית, עמלה וכל עלות אחרת של הון.  .8.7.9

 מס ערך מוסף המצטרף לתשלום כלשהו.  .8.7.10

 עמלת משכ"ל.    –שכ"ל בפרוייקטים שיבוצעו באמצעות מכרזי מ .8.7.11

החוזה,   .8.8 הוראות  מיתר  לגרוע  הפרטנית    אםמבלי  העבודה  בהזמנת  התמורה  שעות נקבעה  לפי 
 , תחולנה ההוראות הבאות:עבודה בפועל

)לא ישולם שכר בגין זמן נסיעות,   בפועלמקצועית  עבודה דקות 60 -כ תיחשב עבודה שעת .8.8.1
 .לשעה התעריף מן יחסי שיעור ישולם השעה מן חלקעבודות פקידותיות וכו'(. בגין 
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היקף השעות המרבי להשלמת מלוא השירותים, באופן מלא ומקצועי, לא יעלה על היקף  .8.8.2
 השעות המרבי שייקבע בהזמנת העבודה )אם ייקבע(.    

היה ונקבעו שלבי עבודה, או שלבי תשלום, לא יעלו שעות העבודה/הסכומים לחיוב על   .8.8.3
  עו לכל שלב )אם נקבע(. מספר השעות/הסכומים המרביים שנקב 

כן, מעבר מביצוע שלב עבודה אחד לשלב עבודה אחר יחייב אישור מוקדם בכתב של -כמו
 המנהל, כתנאי לביצוע ולתשלום לנותן השירות. 

 ניוד שעות עבודה בין שלב אחד למשנהו, יחייב אישור של המנהל, מראש ובכתב.   .8.8.4

בהתאם לשיעורים שישולמו לקבלנים ובכפוף    מועדי התשלום למתכנן עבור "הפיקוח העליון" יהיו .8.9
  לתנאי התשלום הקבועים בהסכם זה.    

בפועל לסכום בשיעור מחצית מהתמורה   ובמועד מסוים ישלם המזמין  לשם ההמחשה: במידה 
קרי: בהתאם    -המובטחת לקבלן בהתאם להסכם עמו, יהיה גם המתכנן זכאי לקבלת שיעור זהה  

תמורה המגיעה למתכנן בגין ביצוע שלב "הפיקוח העליון" בהתאם  בגובה מחצית מה  -לדוגמא זו  
  להסכם.  

 
המזמין לשם ביצוע הפרוייקט, והמתכנן לא יהא    ידי - עליכלול גם כל שינוי שיידרש  העליון  הפיקוח  

וזאת בין אם הפרוייקט    -בהזמנת העבודה    לתמורה הנקובה, מעבר  כךזכאי לשכר טרחה נוסף בגין  
 בשלבים. יבוצע ברציפות או

ישולם  ומנכ"ל החברה  המנהל,  ידי  - כל חשבון של המתכנן שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על .8.10
ימים מיום אישורו, ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד    "45  עד  שוטף +"בתנאים של   

יחסי בלבד  הוא יהיה זכאי לחלק    ,עבודותההמתכנן רק חלק מ השלים  למועד שנקבע לתשלומו.  
עבודתו    לו   ה מורה המגיעהתמ היקף  שלב  בפועל  לפי  אותו  העבודות  בגין  איכות  בהתאם    -ולפי 
    המנהל, ובכפוף ליתר הוראות ההסכם.קביעת  ל

היקף התמורה, לא  ל להגדלת היקף העבודות או    ,למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה .8.11
מראש  לכך אישור    ןנתמנכ"ל החברה  הסכמה מצד המזמין, אלא אם  / יהיה כל תוקף לכל הוראה

 בכתב.  ו

 

  

בפועל   .8.12 העבודות  מביצוע  אחוז  לפי  הינו  התשלום  שבהם  יתברר    –במקרים  העבודות  בתום  אם 
העבודות   עלות  לפי  לו  שהגיע  ממה  גבוהים  היו  האומדנים  עפ"י  למתכנן  יקוזז    –שהתשלומים 

ירם ולמתכנן לא תהיינה כל  ההפרש מתשלומים אחרים של המזמין למתכנן או שהוא יידרש להחז 
טענות בגין כך. האמור לעיל יחול בהתאמה גם במקרה שבו בתום העבודות הסתבר שהאומדן היה  

 נמוך מעלות ביצוע העבודות בפועל. 

והפרויקט  .8.13 בפועל,  הפרויקט  מעלות  נגזר  התמורה  תשלום  שבהם  במקרים  כי  ומוסכם    מובהר 
–ך דומה העמלה שמשולמת לחברה למשק  יבוצע באמצעות החברה למשק וכלכלה ו/או במהל

 וכלכלה ו/או לגוף דומה אינה נכללת במסגרת עלות הפרויקט בפועל.

   -מימון חיצוני  .8.14

ובהתאם  .8.14.1 החיצוני  המימון  לקבלת  בכפוף  התמורה,  תשלום  במועדי  שינויים  יתכנו 
כנגד ה ו/או דרישה  כל טענה  יעלה  לא  מזמין  להוראות חוק מוסר תשלומים. המתכנן 

יכובים בתשלום הנובעים עקב איחור בקבלת המימון החיצוני, ככל שאלו שולמו  בדבר ע
 במועדים ע"פ חוק מוסר תשלומים. 

8.14.2. ( א  לשלב  בהתייחס  חשבון  להגיש  ניתן  ההרשאה  3לא  קבלת  טרם  לעיל,  בטבלה    )
 התקציבית.  

שחרור חברה  ה .8.14.3  / קבלת  קצב  ע"פ  תשלומים  ביצוע  דחיית  על  להורות  רשאית  תהיה 
תהיה רשאית להורות ליועץ להתקדם בשלבי הביצוע בהתאם   חברהוסף, ההכספים. בנ 

 לכך.    
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לא יהווה עילה לאי ביצוע שירותים ע"פ הסכם זה   –איחור ו/או מחלוקת בנוגע לתשלום   .8.14.4
 ו/או אי מסירת תכניות /מפרטים כנדרש בהסכם זה.  

  –עכבון  .8.15

חשבון וזאת עד   מכל   10%רשאית לעכב עד    חברהמכל סכום שיגיע למתכנן, תהיה ה  .8.15.1
 להשלמת ביצוע השירותים / מלוא התחייבויות המתכנן בפועל.

יעוכב   .8.15.2 הפרוייקט,  לתשלום    10%בתום  פיקוח   –הנותרים  ולהבטחת  הבדק  לתקופת 
 עליון, ניתן להמיר עכבון זה כאמור לעיל בהסכם.   

כפיצוי  .8.15.3 העכבון  ישמש  השירותים,  את  השלים  לא  שהמתכנן  ככל  ספק,  הסר  למען 
 להפחית מכל סכום המגיע למתכנן ע"פ הסכם זה.   חברה, אותו תהיה רשאית המוסכם

 של המתכנן כלליות הודעות והתחייבויות  .9

 המתכנן מתחייב בזאת, כדלקמן:

  , לנהלים  ,לפי מיטב הנוהל המקצועי ובהתאם לכל דין,  לבצע את עבודות התכנון בנאמנות, ביעילות .9.1
לקובץ הנחיות התכנון, החלים על נושא התכנון  ו ה(  לחוקים )לרבות חוק התכנון והבני  ,לתקנים

 הרלבנטיות.    רשויותה דרישות כן והמקומית לתכנון ובניה ובהתאם לדרישות של הועדה 

. ככל שהמתכנן יבקש לבצע באופן אישי  -הגורם שהוגדר בהסכם זה     באמצעות העבודות  את  לבצע   .9.2
מוקדם בכתב של המזמין, ובכפוף  אחר, יחייב הדבר את אישורו הגורם  באמצעות  העבודות  את  

 . אותו גורם שנקבע כאמור וניהולו המלאים של  , פיקוחובאחריותותבוצענה  עבודות לכך כי כלל ה

את   .9.3 לאומדן  ה לבצע  לב  בשים  על עבודות  שאושר  ביותר,  המעודכן  ו-הכספי  המנהל    מנכ"ל ידי 
 . המזמין

התכנ .9.4 שלב  השלמת  לאחר  אלא  יותר,  מתקדם  תכנון  לשלב  לעבור  אישור  לא  וקבלת  הקודם  ון 
 המנהל.  

 משרד תכנון מאויש ומצויד.  ההסכם במסגרתבמשך כל תקופת  לפעול  .9.5

 מנהל לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ואופן ביצוע התכנון. לאפשר ל .9.6

 ידו. -, מיד עם גילויים עלנים/היועציםפגם בעבודות הקבלו דווח למנהל בכתב על כל תקלה ל .9.7

 וכן בכל עת שידרוש המנהל זאת.   ל דו"ח בכתב על התקדמות התכנון למנה שבועיים  מסור מדי ל .9.8

או  ות הקבלנים מו"מ בקשר לאופן ביצוע עבוד הם נהל עמי או  ניםהוראות במישרין לקבללא לתת   .9.9
שינויים עשיית  לגבי  או  שיתעוררבתכנון  לגבי המחירים  בביצוע    ,. במקרה  צורך  המתכנן,  לדעת 

 , המתכנן יודיע על כך למנהל. הנ"לסוג הוראה או הערה מה ,תוספת ,שינוי

ובלבד שהמתכנן  בעבודות,  במגעים עם הרשויות בכל הנוגע לאישור התכניות  לפעול כב"כ המזמין   .9.10
 . המנהלידי -קודם לכן על  ואלא אם אושר ,לא יגיש תכנית או תיקונים לרשויות

לרבות סיוע    ,עבודותלשל כל גורם בקשר   הוטענ התביע  ,בנוגע לכל בירור לשתף פעולה באופן מלא .9.11
ה השונים   טענותבניתוח  היבטיהן  בקשר    על  למזמין  והמלצות  ייעוץ  הבירור  לכךומתן  לפני   ,

ולאחריו, ובכלל זה כל סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים או מעין משפטיים שיתנהלו בקשר  
  וכיו"ב.הכנת חוות דעת  ,מתן עדותהשתתפות בדיונים, לעבודות, ובכלל זה  

השעות הראשונות. מעבר לשעות אלו,    30כי בעד שרות זה לא תגיע למתכנן תמורה עבור    מוסכם
 תשולם למתכנן תמורה בהתאם לקבוע בסעיף התמורה.   
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לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו עקב ההסכם או במהלך ביצועו או לאחר השלמתו ולנקוט   .9.12
רותו ו/או מטעמו, ישמרו על סודיות  בכל האמצעים כדי להבטיח שבני אדם העובדים או שיעבדו בש

 מידע סודי המגיע לידיעתם עקב ההסכם ו/או במהלך ביצועו לאחר השלמתו. 

להימנע מקיומו של ניגוד עניינים הקשור לביצוע העבודות, בין עבודתו עבור המזמין לבין ענייניו   .9.13
לני  כלשהו  חשש  לגביו  שיש  נושא  כל  על  למזמין  לדווח  מתחייב  המתכנן  עניינים  האחרים.  גוד 

כי הוא    ,2/11הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  כאמור. המתכנן מצהיר כי הוא מכיר את  
פי נוהל זה ולקיים את כלל הוראותיו, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור  -מתחייב לנהוג על

 בחוזה.   ידי הגורמים הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי-חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

 . בכל עת ולקבל מידע ומסמכים ביחס לפרויקטהמנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן  .9.14

כי את עבודות התכנון יבצע מהנדס מומחה ובכיר ממשרד המתכנן, וכי במסגרת הזמנת העבודה   .9.15
בפועל את עבודות   זהות המתכנן שיבצע  ו/או המנהל לקבוע את  מכן, רשאי המזמין  ואף לאחר 

ין/המנהל בהקשר זה תחייב את המתכנן וכל העבודות תעשנה באחריותו,  התכנון. קביעת המזמ 
 ניהולו ופיקוחו המלאים של גורם זה.  

שירותי פיקוח עליון גם במהלך    חברה כי כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה, יתן ל .9.16
 תקופת הבדק בעבודות הרלבנטיות, לרבות אישור ביצוע העבודות בתקופת הבדק.  

 יועצים נוספים תהעסק .10

ועל   ,חשבונו יועצים במקצועות השונים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי- המזמין רשאי להעסיק על .10.1
 . העבודותהמתכנן לשתף עימהם פעולה ולסייע בידם, ככל שיידרש, לצורך השלמת 

לא   פיגור  .  הרלבנטיים לעבודותהיועצים את עבודתו עם שאר המתכנן יתאם  .10.2 יועצים  בעבודת 
בכתב )עם העתק למנהל(,  , אלא אם התרה בהם  העבודותגור בביצוע  יפל ה למתכנן  ישמש הצדק

מצידו כל מאמץ  שהמתכנן עשה    , ובלבדלא ביצעו את עבודתם במועד הדרושוהם  בעוד מועד  מ
 .אף העיכוב-על  במועדעבודתו להשלים את 

אשי, שזהותו  המתכנן יישמע להוראות המנהל והמזמין ויפעל בשיתוף פעולה מלא עם המתכנן הר .10.3
על המתכנן  -תיקבע  עם  התכנון  עבודות  ואת  פעולותיו  כלל  את  לתאם  המתכנן  על  המנהל.  ידי 

 פי הנחיות המתכנן הראשי ובאישור המנהל. - הראשי, וכן לבצע את עבודות התכנון בתיאום ועל

 אחריות המתכנן  .11

בודות ובין לאחר  רכוש, ממון או אחר, בין במהלך ביצוע הע  ,גוף  -  המתכנן יהא אחראי לכל נזק .11.1
ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל  ג'  ייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד  אשר  מכן,  

 . ותביצוע העבוד או מי מטעמו בהמתכנן של 

תכניות    מזמיןידו. אישר המנהל או ה- פי דין לטיב עבודות התכנון המבוצעות על-המתכנן אחראי על .11.2
את המתכנן מאחריותו  זה לא ישחרר אישור  , ידי המתכנן-צעו עלבו /תוכננו שאו מסמכים אחרים 
או מי מטעמו  כדי להטיל על המזמין המזמין/המנהל אין באישור  . מכל מקום,המקצועית המלאה

 ולכל הנובע מיישומם.עבודות התכנון אחריות כלשהי לטיב 

או  על תקנותיו    1965- חוק התכנון והבנייה תשכ"המהוראות  ביצע המתכנן את העבודות בסטייה   .11.3
ו/או מהוראות הסכם זה או שביצע את קובץ הנחיות התכנון  ,  תקן מחייב  ,צו  ,תקנהבסטייה מכל  

או שלא ברמה או בטיב הנאותים, זכאי המזמין, בנוסף לכל זכות אחרת    ראו באיחו  רבחסהעבודות  
פיצוי מלא על הפסדים  מדין, לקבל  וההסכם  ה פי  -על ין כתוצאה  נזקים שייגרמו למזמוהמתכנן 

 .מכך

פי  - עללו  שהמתכנן אחראי  ג' תשלומים בגין נזק  ידי בית המשפט לשלם לצד  -יחוייב המזמין על  .11.4
יחויב  או מי מטעמו  ל כל סכום שהמזמין  ע הסכם, יהיה המתכנן חייב בשפוי מלא לטובת המזמין  ה

  להתגונן. , ובלבד שלמתכנן ניתנה הודעה ביחס לכך וניתנה לו הזדמנות  ידי בית המשפט- עלבו 
כדי  באין   מאמור  פיצוי  לגרוע  לקבל  המזמין  שייגרמו  בגין  זכות  והוצאות  הפרת  בשל  הפסדים 

  .  ההסכם
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  ביטוח  .12

מאחריות   .12.1 לגרוע  עלמבלי  עההסכם    פי-המתכנן  דין,  -לאו  כל  כל  המתכנן  פי  את  לבצע  מתחייב 
 '.בנספח גהמפורטים הביטוחים 

נן להמשיך ולהחזיק בפוליסה לאחריות מקצועית  בעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב המתכ .12.2
לפחות   המכרז  לדרישות  המזמין.   5בהתאם  עם  ההתקשרות  מתום   שנים 

 החתום כדין והתקף למזמין כאמור מהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה.   ג'מסירת נספח 

עריכת   .12.3 בדבר  אישור  המזמין  לידי  להמציא  המתכנן  מתחייב  ההסכם,  חתימת  מיום  יאוחר  לא 
 יטוח כאמור )בנוסח נספח ג להסכם(, כשהוא מלא וחתום.  הב

יום לפני תום תוקפו של כל אישור    15אישור ביטוח חדש, לפחות    חברההמתכנן מתחייב להמציא ל .12.4
 לפי המוקדם מביניהם, כל עוד ההסכם תקף. -ו/או פוליסה נדרשת 

לכסות  כדי  ים נוספים,  רשאי לבצע ביטוח  המתכנןהינם דרישות מינימום בלבד ו הנ"ל  הביטוחים   .12.5
 בהתאם להסכם או בהתאם להוראות כל דין.   את אחריותו

   -תקופת ההסכם  .13

)להלן: להשלמת השירותים הנדרשים במסגרת ההסכם  ועד  ממועד חתימתו  הסכם זה יהיה בתוקף   .13.1
המזמין רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, עד להשלמת מלוא    (.תקופת החוזה

 השירותים.  

יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה    מתכנןמידה וניתנה הודעה כאמור, הב .13.2
 זה. 

, כולו או חלקו, בהודעה מראש  ההסכםלבטל את    תרשאי  חברההמבלי לגרוע מכל האמור לעיל,   .13.3
לא תהיה כל טענה או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל  למתכנן ולמתכנן  ימים    30של  

התמ בגין  את  להלןורה  כמפורט  המזמין,  עבור  בפועל  שביצע  ביטול  עד  וזאת    -  עבודות  למועד 
  פי הוראות ההסכם.   -ההסכם, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה על

אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת ההסכם ובמקרה כזה  
רה של המתכנן כל נזק או הוצאה או עלות שנגרמו למזמין. רשאית לקזז מסכום התמו  חברהתהא ה 

  

 . להלן 14יפעל המתכנן כאמור בסעיף  ,כאמור הובא ההסכם לידי גמר  .13.4

המנהל  ידי  -כפי שייקבע על  ,התמורהמ  היחסי  חלקהישלם המזמין למתכנן את    ,ההסכםהופסק   .13.5
,  המתכנן עד לאותו מועדידי  - עלבפועל  עבודות שבוצעו  טיב, באיכות ובהיקף ה בהתחשב בוהמזמין,  

ה  תהא  זה  )במקרה  המתכנן  של  הסכם  הפרת  מחמת  אינה  ההתקשרות  שהפסקת    חברהובלבד 
למתכנן   המגיע  סכום  מכל  נזקיה  את  לקזז  העומד    - רשאית  אחר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת 

  פי ההסכם/הדין(.-לרשותה על
 

  בגין כל חלט של כל תביעה  סילוק מלא ומוידי המתכנן תהווה הסכמה שלו ל- קבלת התשלום על
הסכמה  וכן  הסכם  הפסקת ה ייגרמו למתכנן מחמת  / אובדן רווח או הוצאות שנגרמו  ,הפסד  ,נזק

 אחר.עבודות למהנדס/אדריכל השל המתכנן למסירת המשך  

פי כל דין לשם  -ידי כל רשות או על-המתכנן יהיה אחראי לכך, שכל החתימות הנדרשות ממנו על  .13.6
 . ידו-על ייחתמו  -תעודות גמר אישורים/ /קבלת היתרים

בתוך    חברהל .13.7 ההסכם שהופסק,  של    - ימים    60הזכות לחדש את  בכתב  הודעה  וזאת באמצעות 
 , אשר תחייב את המתכנן להמשיך בביצוע העבודות.  מנכ"ל החברה 

על  .13.8 שנעשה  החלקי  התשלום  ייזקף  לעיל,  כאמור  שהופסקו,  לאחר  העבודות  ה -חודשו    חברה ידי 
 תמורה המגיעה למתכנן כשהוא צמוד מדד.חשבון ה-כאמור על 

 עקב הפרה  ביטול ההסכם .14
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הפרת ההוראות שלהלן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם,   ,12מוסכם, כי בנוסף לאמור בסעיף   .14.1
בין השאר,   למזמין,  לקיצואשר תאפשר  זה  מזכויות    -לאלתר    להביא הסכם  לגרוע  וזאת מבלי 

   המזמין לקבל כל סעד נוסף בגין הפרת ההסכם:

בהסכם   .14.1.1 מהתחייבויותיו  אחת  הפר  ההפרהוהמתכנן  את  תיקן  של   ,לא  דעתו  להנחת 
 תוך הזמן שנקבע בהתראה.  וזאת   -ידי המנהל - שהוזהר עלהמנהל, לאחר 

 סכם. הטוח אינו עונה על דרישות היטוח של המתכנן או שהביפקע הב  .14.1.2

 , או נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית.חו"ח המתכנן נפטר  .14.1.3

או צו פירוק או הוגשה נגדו בקשה נכסים  כינוס  צו  נגדו  הרגל או הוצא    המתכנן פשט את .14.1.4
 .ימים 30בקשר לכך שלא הוסרה תוך  

 . ןאו חלק  ותרוצה לבצע את העבוד /המתכנן הודיע שאין הוא יכול .14.1.5

 . פועל בניגוד להוראות הדיןיוכח להנחת דעתו של המזמין, כי המתכנן  .14.1.6

 פיצויים מוסכמים .15

תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או לגבות   חברה מוסכם בזאת כי ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .15.1
מהמתכנן פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו המתכנן לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם  
ו/או בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו המתכנן  לא מילא אחר התחייבויותיו,  

   -לרבות כמפורט להלן 

מס' 
 סידורי

בכל  נו ליחידה  מוסכם  פיצוי   / ליקוי   / שא 
 מקרה

 סכום בש"ח 

1.  
אי עמידה בדרישות ההסכם, כאשר ההפרה לא  

 ימים מיום הדרישה  7תוקנה בתוך  
 ₪ למקרה  2,000

2.  
הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי  

 חברה ב
 ₪ למקרה  2,000

3.  
ביטול הסכם ע"י המתכנן ו/או בקשת המתכנן  

 במהלך פרוייקט  להפסיק את ההתקשרות 
ההפרש  בשיעור  מוסכם  פיצוי 
לקבל  אמור  שהיה  שכ"ט  שבין 
יהיה   לו  שכ"ט  לבין  המתכנן 
זכאי המתכנן האחר שיקבע ע"י  

 לביצוע השירותים   חברהה
 

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.  .15.2

 המתכנן. הסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא  .15.3

לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ולמתכנן לא תהיה כל תביעה או    חברה קביעת ה .15.4
 בגין כך.   חברה טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים   .15.5
 הן במצטבר.   חברהוכל זכויות ה ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם  חברהלרשות ה 

 ומידע למזמין תכניותמסירת  .16

ביצוע  ב .16.1 ומהלך  המתכנן  הבדקבתקופת  הפרויקט  חייב  מסמך  ,  כל  לעיין/לקבל  למזמין  לאפשר 
 . פי דרישת המנהל- הקשור לפרויקט, על



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב  -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד  

 

מודיעים                                                                                       03.02.2022המכרז  מבוא  צבור  מבני  לתכנון  חוברת   -  2-2022מכרז 
 חותמת המציע: ___________________  +חתימה 

30 

למזמין    3, תוך  ימסור המתכנן  ,ההסכם/עם גמר העבודות  .16.2 על)ימים  (  ידי המנהל-באופן שיידרש 
כל  א  מלהעתק   מעודכנים    המסמכים,של  שתוכננה.  ומציגיםכשהם  העבודה   את 

 . הנמצא ברשותו חברהכל ציוד/נכס של ה חברהכן, המתכנן יחזיר ל -כמו

הפסקת   .16.3 של  מקרה  להשתמש  ועבודהבכל  המזמין  רשאי  המסמכיםת,  וכן    בכל  המתכנן  שערך 
 ללא צורך בהסכמת המתכנן.  -להמשיך את עבודות התכנון באמצעות אחר 

  או המצויים ברשותו, בנוגע לפרויקט הבעלות על כל המסמכים שהמתכנן קיבל על עצמו להכינם   .16.4
יהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. המתכנן יהיה מנוע    והמזמין  מזמיןייחשבו כרכושו של ה

מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר  
 ו"ב. וכי

 דין. הפי הוראות -תחול על וזומובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות  .16.5

למזמין ו/או    להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כלל המסמכיםהמתכנן  ידאג    -הופסק ההסכם   .16.6
  ככל שיידרש.  ,, תוך מתן הסברים והדרכהמזמין  למתכנן אחר מטעם ה

בכתב של המתכנן למסירת ביצוע השרותים  למען הסר ספק, הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת  
ה  -למתכנן אחר   נדרש במסמכים,  חברהבהתאם לקביעת  כל שימוש  וכן אישור המתכנן לבצע   ,

 לרבות במסמכים שערך/ביצע המתכנן.  

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .17

תקופת    ועקב המתכנן מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי .17.1
 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם. המידע הסודי -השרותים )להלן 

המתכנן מצהיר כי אין בהסכם העיקרי כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק   .17.2
 בהסכם העיקרי. חברה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם ה

, כי הוא מתחייב  2/11ר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  המתכנן מצהיר כי הוא מכי  .17.3
פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס  -לנהוג על

על ובחינתו  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  הרלבנטיים.-שאלון  הבחינה  גורמי               ידי 
 בהסכם העיקרי. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי 

השרותים   .17.4 בין  עניינים  לניגוד  חשש  ממנו  שעולה  עניין  כל  על  למזמין  להודיע  מתחייב  המתכנן 
לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.המתכנן מצהיר כי ידוע  

תן תהווה  בסיס התחייבויותיו אלה לעיל וכי הפר-התקשרה עמו בהסכם, בין השאר, על  חברהלו שה
  הפרה יסודית של ההסכם. 

על כל שינוי בפרטים או בהצהרות כמפורט לעיל או בתשובותיו    חברההמתכנן מתחייב להודיע ל .17.5
 לשאלון ניגוד עניינים שימולא על ידו במקביל לחתימה על הסכם זה.  

יב  האמור בפרק זה לחוזה יחול על המתכנן וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והמתכנן מתחי .17.6
 להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים.  

 העברת זכויות .18

סכם לכל צד ג' וכן למסור את  ה לפי הו/או את חובותיו  המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו   .18.1
  , מבלי לקבל את הסכמת המתכנן לכך. עבודות לאחרה ביצוע 

  חבות לפיו ואינו רשאי למסור לאחר /ל זכותלהעביר את ההסכם או כ/המתכנן אינו רשאי להסב .18.2
 בכתב.וביצוע העבודות, אלא בהסכמת המזמין מראש   את

הסכם או מסר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר,  לפי ההעביר המתכנן זכויות או חובות  .18.3
 סכם.הפי ה -יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו על

 המתכנן קבלן עצמאי  .19
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אין בהסכם, או  יבצע את העבודות וכי  כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  המתכנן מצהיר,   .19.1
יחסי שותפות, וכי  או  יחסי עובד ומעביד    ו לבין המזמין או מי מטעמבינו  בתנאי מתנאיו, כדי ליצור  

ידו יהיו עובדי המתכנן בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד  -הוא וכל העובדים שיועסקו על
 כל מין וסוג שהוא. ומעביד, מ

ניכויים    ,כל התשלומים לעובדי המתכנן או למי מטעמו .19.2 זכויות סוציאליות,  לרבות שכר עבודה, 
ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר,  

חריות בקשר  יתר ההוצאות הסיכונים והא   כמעביד וכן כלכל המסים וההיטלים החלים על המתכנן  
וישולמו   המתכנן  על  יחולו  המתכנן  התחייבויות  ביצוע   עם 

 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.    -ידו במלואם ובמועדם -על

המתכנן מאשר, כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת   .19.3
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו.  -עובדים על

בסיס הצהרותיו  -, בין השאר, עלנקבעה,  המגיעה לוהתמורה  כי  המתכנן מצהיר, כי מוסכם עליו   .19.4
 . המצג שיצר כלפי המזמיןו בהתאם לפרק זה בהסכם , לרבות התחייבויותיוו

המתכנן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או מי מטעמו, שעילתה   .19.5
או שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני    מזמיןלן המתכנן בקיום יחסי עובד ומעביד בי 

המתכנן לבין  ג'  צד  בין  התקשרות  בשל  חוזית  עילה  בגין  או   . כ"א 
בהתאם לעילות אלו  בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו או מי מחליפיהם מהמזמין זכויות  

עלו י- ייקבע  קיימים  לבין המזמין  בינו  כי  שיפוטית,  ערכאה  יחושב שכרו  ידי  ומעביד,  עובד  חסי 
יראו את התמורה  שנקבעה בהזמנת העבודה,  מהתמורה    60%הראוי של המתכנן כעובד על בסיס  

למזמין ישיב  והמתכנן  מלכתחילה  כך  סוכמה  הראשונה  ,כאילו  דרישתו  עם  ההפרש    , מיד  את 
התשלום  ם  ליותשלום התמורה ועד  מיום  מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית,    40%בשיעור  

 פי דין.  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -בפועל  

ידי  -ידי המתכנן ובין על-כלפי המזמין על תעלה הדרישה  האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם   .19.6
או צד ג' אחר, ובהקשר זה יראו את המתכנן כמחויב    םיורש  ,עזבונם  ,חליפם  ,עובד של המתכנן

 וע תשלום כלשהו למתכנן. בהשבה דלעיל לפני ביצ

 שינויים בכתב -ויתור קיזוז, עכבון,  .20

 .יםכל ערך ותוקף מחייב ו, לא יהיה לם כדיןבכתב וייחת התוספת להסכם שלא ייעש/שינוי .20.1

  . מתכנןמגיע לו מהמתכנן מכל סכום המגיע או שיגיע לההמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום   .20.2
 ת עיכבון.  למתכנן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכו

מכל תשלום למתכנן    10%להסכם זה, המזמין רשאי לעכב שיעור של עד    6.6מבלי לגרוע מהראות ס'   .20.3
וזאת מבלי לגרוע מכל    -וזאת לצורך הבטחת מילוי הוראות ההסכם    - עד לגמר ביצוע השרותים    -

על למזמין  העומדים  אחרים  והדין. - סעד/זכות  ההסכם  הוראות   פי 
  

ימים    30בתוך    -יוחזרו למתכנן נומינלית בלבד וללא הפרשי הצמדה וריבית  דמי העיכבון כאמור  
 ממועד סיום השרותים וקבלת אישור המנהל על כך.  

איזו  לביצוע    מתכנןהסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן אורכה להזכות לפי  המזמין  לא הפעיל   .20.4
 . זו ראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכותיהתחייבויותיו, לא ימ

 הודעות ומענים .21

 . ההסכםכתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא של   .21.1

או  ידי צד למשנהו בהתאם להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד  -כל הודעה שתישלח על .21.2
ימים מיום משלוחה או מיום מסירתה    3ותיחשב כנמסרת תוך  בדוא"ל עם אישור /וידוא קבלה  

 . בדוא"ל לאחר אישור קבלה ביד
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

      ____________________    __________________ 
 המתכנן         המזמין          

 
 תאגיד  מתכנןאישור עו"ד במקרה שה

ע"י    __________ ביום  בפניי  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר   ,________________ עו"ד  הח"מ  אני 
, וחתימתם, בצירוף  מתכנןמורשי החתימה של ה  - ______  _______________________ת.ז ____________

 לכל דבר ועניין. מתכנן , מחייב את ה מתכנןחותמת ה
         _________________ 

 ____________, עו"ד        

 

 

 

 

 

  1'בנספח 

 מפרט טכני

וב מבוא  החברה( מנהלת פרויקט הקמת מבני ציבור ביש   -החברה הכלכלית לפתוח חבל מודיעין בע"מ )להלן .1
 מודיעים.  

בתחום הישוב, בהתאם לפוליגון להלן וע"פ    451  -ו  450מבני ציבור במגרשים    12  - במסגרת הפרויקט, יוקמו כ .2
בהיקף   שינויים  ויתכנו  עקרונית  ברשימה  מדובר  כי  בזאת  מובהר  זה.  למסמך  המצורף  העקרונית  הרשימה 

השירותים כוללים עבודות תכנון,  שירותים.  המבנים ו/או בשטחים וזאת בשים לב לתקציב מאושר לביצוע ה
כולל העסקת יועצים ולרבות תכנית בינוי, פיתוח, בקשות להיתרי בניה, כולל תעודת גמר, כתבי  ניהול תכנון ,  

 כמויות, תכניות עבודה וכל דרישה מקצועית של מהנדסת הועדה בהקשר לתכנון והשלמת בניית הפרוייקט.  

מיליון ₪ כולל מע"מ ובהתאמה    25-תקציבית לביצוע הפרויקט המוערכת בכהתכנון המוצע יותאם למסגרת   .3
לאומדן עלויות הקמה כמפורט בנספח הטכני בהתייחס לכל אחד מהמבנים. בכל מקרה מובהר בזאת כי התכנון  

 שיבוצע ע"י הזוכה בהליך יאושר מראש וזאת בין היתר על מנת לוודא התאמתו למסגרת התקציבית.   

 דרש לבצע את כל עבודות התכנון ולהעסיק את היועצים הנדרשים, כמפורט במפרט זה.   ייהזוכה במכרז  .4

 , בין השאר, כדלקמן:  כוללות בהתייחס לכל מבנה ציבור התכנוןעבודות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,    .5

 סיורים ועריכת סקר לגבי הצרכים השונים, לרבות בדיקה ואפיון של הצרכים. .5.1

אתר, הגשת בקשה לוועדה המקומית לתיק מידע, תכנית ראשונית לאישור  תכנון ראשוני: לימוד ה .5.2
 המזמין.  

לימוד האתר הפרוגרמה )פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך )מהדורת    -במעונות /גנים  
( המפורסמת באתר האינטרנט תחת הכותרת: "פרוגראמה לתכנון וציוד", כפי תוקפה  2006דצמבר  

הפרוגרמה( וזכויות הבנייה, תכנית ראשונית לאישור המזמין,    - (()להלן ולעילביום פרסום המכרז
המיוחדים והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  להוראות  בהתאם  לדרישות    והכל  בהתאם  וכן 

 . משרד החינוך ו/או משרד הכלכלה
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, לרבות   ליווי, טיפול והסדרת כל היבטי התכנון והרישוי הנדרשים ע"פ דין ליישום  התכנון המוצע .5.3
 וכיו"ב., נספחי בינוי ופיתוח  בקשה להיתר בניההכנת מסמכי תכנון 

)הנ"ל כולל    התכנונית  לפרוגרמה הקשור בכל יעוץ , כולל  )קונספט (   לתכנון רעיוני ותהליך פרוגרמה .5.4
. למען הסר ספק, עלויות הפרוגרמטור הן  חברהפרוגרמטור מטעם המתכנן שזהותו תאושר ע"י ה

ן מניעה שהפרוגרמטור יהיה עובד משרד המתכנן ו/או שפרוגרמה תכנונית תוכן  ע"ח המתכנן( אי 
 ע"י המתכנן או מי מטעמו.  

עם  כנת  ה .5.5 מפורטת  המאושרת  והגשת    חברה הפרוגרמה  לפרוגרמה  התואמות  תכנון  חלופות 
לסידור   תוכנית  אנוש  להנדסת  תוך התייחסות  את חלוקת החללים,  יכללו  החלופות  והחתומה. 

 . שטחיםזרי המטבח, אביזרים סניטרים ואופן ניצול ה הריהוט, אב

הדמיה תלת ממדית: מאפשרת הבנה מרחבית של המבנה. ההדמיה תופק  הכנת תכנון ראשוני כולל   .5.6
 עם חלופת תכנון ראשונה ועם סיום תכנית הרמוניקה להגשה. 

 עריכה והגשת בקשה להיתר לועדה לתו"ב, עד לקבלת היתר. .5.7

 לרבות אלו המועסקים ע"י המתכנן.  היועצים השונים ם בין ואי תניהול תכנון ו .5.8

 תיאומים מול כל הגופים הנדרשים לצורך קבלת היתרים כנדרש.   .5.9

המסמכים   .5.10 הגשת  לצורך  הנדרשת  אחרת  פעולה  כל  וכן  וסיורים  דיונים  בישיבות,  השתתפות 
 הנדרשים לאישור הרשויות הרלבנטיות. 

הרלבנטיים, ובהתאם  והמזמין  ובדי המועצה  השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא ופעיל עם ע .5.11
 להנחיות נציג המזמין. 

הכנת לוח זמנים כללי לעבודות התכנון לכל התחומים והגשת התכנון לעיון, לדיון ולאישור, עדכון   .5.12
 לוח הזמנים וקיום מעקב אחריהן. 

 התקשרות עם יועצים שונים לצורך קידום עבודות התכנון והפרוייקט.  .5.13

 רוייקט כולו;היבטי התכנון בפ  כלתיאום וליווי של  .5.14

 הופעה וייצוג בפני כל פורום רלבנטי, ככל שיידרש; .5.15

ביצוע הפרויקט המאושר בהתאם לאבני הדרך המפורטים בהסכם זה ועמידה בתקציב הפרויקט   .5.16
 . זמין. המאושר בהתאם להנחיות המ

 . ןעדכון האומדן התקציבי לאור שינויים שחלו / יחולו בו ואושרו על ידי המזמי .5.17

עדכון   .5.18 ישיבות  ובין  מקצועיות  ישיבות  בין  הפרוייקט,  בעניין  בישיבות  והשתתפות  ככל    - תאום 
 שיידרש ו/או בהתאם לדרישת המזמינה. 

והחתמת   בפגישות ובדיונים עם המוסדות המאשרים לצורך קידום קבלת היתר הבניההשתתפות    .5.19
 הגופים הרלבנטיים. 

חזיתות, והמחשה תלת ממדית חיצונית של המבנה.  תכנון סופי של המבנה הכולל תכניות חתכים ו .5.20
עריכת בקשה להיתר בנייה והגשתה לוועדה המקומית. אישור הבקשה בוועדה המקומית וברשויות  

 השונות שידרשו. 

תכנון מפורט למכרז ולביצוע לרבות: כתבי כמויות, תכניות חתכים וחזיתות, פרטי בניין, רשימות   .5.21
תקר תכנית  ומסגרות,   ואלומיניום  קונסטרוקציה,  גמרים  ות  תכניות  עבודה,   ,  תכניות  תכניות 

וכו' פיתוח  ואומדן ומפרט  תב כמויות  כ  ,  חשמל תקשורת מים וביוב, תכניות מפורטות, תכניות 
 טכני. 
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 .מ.י באחריות המזמין, פרט לנושא הקשור לתכנון האדריכלי(. ר -.מ.י )הטיפול ב ר .5.22

 הצרכים לפתרון וייעוץ  נדרש לצורך קידום התכנון.בהתאם ל עם נציגי המזמין פגישות   - פגישות .5.23
 .ע"פ צורך ובהתאם לדרישות המזמין.  פגישות,  לתכנון וחלופות סקיצות גבי על

  ומסמכים מכרזים/מחיר להצעות הכנה ,פגישות סיכומי ,סטטוס מסמכי הפקת .5.24
 יו"ב. וכ טכניים מפרטים ל

 של המבנה והחללים השונים.   פנים ועיצוב תכנון .5.25

 וחלופות בהתאם לדרישת המזמין.   תסקיצו .5.26

 . וייחודית כללית נגרות מפרטי תיק .5.27

 .רטובים חללים פריסות כולל ,צבעים מניפת/חיפויים/ריצוף – כלליים גמר חומרי בחירת .5.28

תכניות עבודה אדריכליות    תכניות ביצוע )תואמות להיתר הבניה וללא חריגות( הכוללות:עריכת   .5.29
 . פיתוח השטח, מל, תקשורת ותאורהתכנית מיקום נקודות חש, מפורטות

פיקוח עליון לצורכי רישוי בלבד: ביקורים  של כל היועצים העובדים תחת המתכנן.     –פיקוח עליון   .5.30
באתר לפני  יציקת תקרות ורצפת מרתף, עם בנית שורת אבן ראשונה, בהגעה לגובה ספי חלונות,  

ושה התערבותו של המתכנן לפתרון  גמר בנית שורה ראשונה בחלוקה פנימית וכן, במקרים בהם דר
 בעיות העומדות על הפרק. 

 חתימה על מסמכי "אחראי לביקורת" על פי תחום ההתמחות של כל יועץ.  .5.31

 טיפול באישורי אכלוס ותעודת גמר.  .5.32

יועצים  של  ניהול תכנון על כל הכרוך בכך, לרבות עמידה בזמנים ואחריות מקצועית על כל עבודה   .5.33
 מטעם המתכנן.   

נוסף הנדרש לפי הגיונם של דברים, נסיבות העניין או שמקובל לספקו במסגרת עבודות  כל שרות   .5.34
ידי יועצים בתחומי ההנדסה  -תכנון מסוג זה, לרבות שירותים הנדסיים הניתנים, בדרך כלל, על 

 הרלבנטיים לפרויקט, גם אם אינם מפורטים במפורש במסגרת ההסכם. 

 כל היועצים הנדרשים, כחלק בלתי נפרד מהשירותים במכרז זה.     דרש להעסיק אתיהזוכה י  -העסקת יועצים   .6

וכל היועצים הנלווים , למעט יועץ  בביצוע השירותים יידרש המתכנן להעמיד צוות תכנון, כולל אדריכל   .6.1
 . קרקע ומודד

(: קונסטרוקציה )שלד(, אינסטלציה פנים וחוץ, חשמל פנים  מבנה)   יועצים נלווים כוללים        •
, יועץ מיזוג, יועץ בטיחות, נגישות, תנועה )פיזי  םועץ מתח נמוך )תקשורת(,  אלומיניווחוץ, י

יועץ אחר ע"פ שיקול דעתו של מהנדס   ת וגאומטריה(, איטום אקוסטי ותרמי, מעליות וכל 
 המועצה. 

אדריכלות נוף, קונסטרוקציה, השקייה, חשמל, תשתיות שונות,    יועצים נלווים )פיתוח(:        •
 המועצה.  ת, נגישות, איטום וכל יועץ אחר ע"פ שיקול דעתו של מהנדס בטיחות

היועצים שיועסקו ע"י המתכנן, יהיו יועצים בעלי ניסיון בביצוע השירותים, בעלי הכשרה מקצועית כנדרש   .6.2
לביצוע השירותים ובעלי כל ההיתרים/ רישיונות הנדרשים ע"פ דין לבצע את השירותים בתחום הייעוץ  

זה  ההרלבנטי.  לאישור  תובא  המתכנן  ע"י  שיועסקו  היועצים  ה חברהות  להורות    חברה .  רשאית  תהיה 
למתכנן בכל עת להחליף יועץ ובמקרה כזה יוחלף הנ"ל. למען הסר ספק, ההתקשרות בין המתכנן ליועצים  

וה המתכנן  באחריות  תהיה  העסקת  חברה  השונים  עבור  למתכנן  נוסף  תשלום  כל  לשלם  תידרש  לא 
 מורה למתכנן ע"פ מכרז זה כוללת גם את העסקת היועצים(.  היועצים. )הת

 האחריות לניהול התכנון וצוות היועצים מטעם המתכנן, הינה באחריות המתכנן.    .6.3
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צוות התכנון יתן מענה מלא לכל היבטי הפרוייקט / תכנית ויכלול את היבטים / יועצים  הנדרשים לצורך    .6.4
 ביצוע הפרוייקט.   

מקצועיים נוספים הנדרשים לצורך ליווי הפרוייקט )ככל שידרש מעבר ליעוץ שינתן  ינתן ליווי היבטים    .6.5
 ועדה מקומית(.   /חברה ל

המצו  .7 עבודה/מסמך  הבינוי    ינים כל  במשרד  וההנדסה  התכנון  אגף  הוצאת  תכנון  לעבודות  הנחיות  במסמכי 
והעדכנית    - והשיכון   האחרונה     ביותר במהדורתו 

 סכם(. החלק בלתי נפרד מה  ה מהווקובץ הנחיות התכנון אינו מצורף, אך הוא  )  .("קובץ הנחיות התכנון"  : )להלן

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  -מבנה ציבור בישוב מבוא מודיעים 
      פרוגרמה

           

   451מגרש  450מגרש  כמות  סוג המבנה 

    
 שיפוץ  בנייה חדשה  שיפוץ  בנייה חדשה 

לא   אומדן 
 כולל מע"מ  

 ₪ ₪ מ"ר  ₪ מ"ר  ₪ "ר מ ₪ מ"ר     

אולם רב  
 תכליתי 

1             
 

200  
 מ''ר

 ₪
500,000 

 ₪500,000 

 3 בית כנסת 
 160  

 מ''ר
 1,354,875  

 מ''ר
    

 
320  
 מ''ר

 ₪
2,709,750 

    
 ₪

4,064,625 

 4 מעון )כיתות( 
 600  

 מ''ר
 ₪

2,412,148 
            

 ₪
2,412,148 

גן ילדים  
 )כיתות( 

4 
 512  

 'רמ'
 ₪

2,075,663 
            

 ₪
2,075,663 

ספריה/ארכיון/  
 חדר קריאה   

1 
 90  

 מ''ר
 ₪754,260 

 
130  
 מ''ר

 ₪
325,000 

        
 ₪

1,079,260 

 1 מועדונית 
 135  

 מ''ר
 ₪

1,131,391 
 85  

 מ''ר
 ₪

212,500 
        

 ₪
1,343,891 

 2 מקווה 
 200  

 מ''ר
 ₪

1,843,748 
            

 ₪
1,843,748 

סניף תנועת  
 נוער 

1 
 250  

 מ''ר
 ₪

2,095,168 

 
100  
 מ''ר

 ₪
250,000 

        
 ₪

2,345,168 

מבנה 
מזכירות  

 ומוניציפאלי 

1         
 

350  
 מ''ר

 ₪
2,933,235 

    
 ₪

2,933,235 
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         - מרכז ותיקים 
 

100  
 מ''ר

 ₪
838,067 

     ₪838,067 

         - מכולת 
 

150  
 מ''ר

       ₪0 

   סה"כ 
 

1,947  
 מ''ר 

 ₪
11,667,253 

 
315  
 מ''ר 

 ₪
787,500 

 
920  
 מ''ר 

 ₪
6,481,052 

 
200  
 מ''ר 

 ₪
500,000 

 ₪
19,435,805 

 

 
 

סה"כשיפוץבנייה חדשה

 3,382 מ''ר 515 מ''ר 2,867 מ''רמ"ר

₪₪ 18,148,306₪ 1,287,500₪ 19,435,806
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 נספח ג'
 

 אישור קיום ביטוחים

 
 נספח ג'

חברה כלכלית חבל מודיעין  הישוב מבוא מודיעין מועצה אזורית אישורי ביטוח בהסכם בין 
 לבין____________________ 

הקטנת סכומי  )אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

ת  ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריק ביטוח תפסול מידית את הנספח

 מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,  

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע  בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה אופי מבוטח ה מבקש האישורמ

מועצה אזורית חבל  
 מודיעין 

 החברה הכלכלית
וב מבוא  וועד היש

 מודיעין 

 שם 
 
  

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒
 
 

 

 המזמין משכיר        ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים ☒

מועצה אזורית וועדים  ☒
מקומיים והגופים המשתייכים 

  אליה  ותאגידים שבבעלותה 

500242250 
 
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 

מודיעים   מרכז 10רחוב 

 הםשו 

 מען:
 
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

 גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  

 ה הפוליס

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 
 י פרויקטשוו 

   311  309   302   שח  2,000.000    
312   313   328   
332   

 חודשים(  6) 
         
         
         

 צד ג'
 

    5,000,000  
למקרה  

 ולתקופה 

   312  309  302   שח 
321  315  329  
328   

  6,000,000     אחריות מעבידים 
 למקרה  

17,000,000  
 ולתקופה 

 

    שח 
319    

 5,000,000     אחריות מקצועית  
 למקרה 

 ולתקופה 

   301  302  303     
 __________ 
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 כיסויים

          
 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 085     בוא מודיעיםמלשירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקט בינוי מבני ציבור בישוב   ותנאי מכרז  פומבי הודעה 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 ינוי או הביטול. בדבר הש האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ' 1דנספח 

 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 

אהיה   וכי  האמת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  אני 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 

  
________________________    אני .1 המשתתף  אצל  כ_____________________  להלן: )משמש 

פרסמה  "המציע" אשר  למכרז  הצעה  שהגיש  בע"מ(,   מודיעין  חבל  לפיתוח  הכלכלית  להלן: )  החברה 
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו."(המכרז"

 ציע למכרז . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המ .2

 בתצהיר זה:  .3

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

 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    ""שליטה

  X]יש לסמן  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע   .4
 במשבצת המתאימה [:

   באוקטובר    31  -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי    1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

   התשס"ג בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  חוק  2002באוקטובר    31  -הורשענו  לפי   ,
הוג  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  התשנ"אעובדים  שכר    1991- נים(,  חוק  לפי  ו/או 

האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד    ,אך במועד  1987- מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה; 

 :(המתאימה במשבצת X סמן)הנני מצהיר בזאת כי  .5
  ציעהמ  על חלות   לא 1998  -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות   שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות . 

 
 והוא   המציע  על  חלות  1998  -ח"תשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות  

    .אותן מקיים

  נדרש   המציע  על  חלות  1998  -ח" תשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  שהוראות  במקרה) .6
 :( המתאימה במשבצת x לסמן

      עובדים 100- מ פחות מעסיק המציע. 
 
    יותר או עובדים  100 מעסיק   המציע . 

 :(המתאימה  במשבצת  X לסמן נדרש  יותר  או עובדים 100 מעסיק שהמציע  במקרה) .7
  והשירותים   והרווחה   העבודה  משרד  של  הכללי   למנהל  יפנה  במכרז   שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע  

  - ח" תשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות שוויון  לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם  החברתיים
 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם  –הצורך ובמקרה  1998

 
  לשם  החברתיים   והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד   של   הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע  

  כאמור   פנה   הוא,  1998   -ח"תשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
  ונעשתה   זו  פנייה  לבצע  בעבר   התחייב  שהמציע  במקרה)  ליישומן  פעל  חובותיו  ליישום  הנחיות   יבלק  ואם
 (. זו התחייבות  נתן  שלגביה התקשרות עמו

  הרווחה   העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי   שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר   מתחייב  המציע .8
 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים
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 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז .9

 __________ 
  חתימה   

 אישור עו"ד

_________________ עו"ד   __________________ הח"מ  ___________אני  מ.ר.  שכתובתי    , 
________________ ,    ____________ מר/גב'  בפני  הופיע   _____________ ביום  כי  בזאת  מאשר 

  להצהיר ה  /עליו  כיה  /שהזהרתיו  ולאחר_______ / המוכר/ת לי אישית,  שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' __________
  תוכן   את  בפנייה  /אישר,  כןתעשה  /יעשה  לא  אם,  בחוק  הקבועים  לעונשיםה  /צפויתהא  /יהא  וכי  האמת  את

 .בפניי  עליו ה /וחתם  לעיל  התצהיר

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 2'דנספח 
 ת ו/או לחבר מועצה העדר קרבה לעובד הרשו עלהצהרה 

 לכבוד 
 (  חברהה -)להלן החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

 
 ., א. נג.

)להלן .1  __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  במכרז  המציע  -הצהרה  הצעתי  במסגרת   )
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   חברה השפורסם ע"י  2/2022

 לידיעתי הוראות הסעיפים הבאים:   באוהואני הח"מ מצהיר בזאת כי    .2

 כדלקמן :  הקובע  1958  -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1

עשרה  " על  העולה  חלק  האמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר 
א יהיה צד לחוזה או לעסקה  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, ל

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  ןב -עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

המקומיות    )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות    12  כלל .2.2
 הקובע: 

   -בר מועצה״  לעניין זה, ״ח .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו. ל חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

 הקובע כי: לפקודת המועצות )נוסח חדש(   59סעיף  .2.3

   , שותפו, סוכנו או  זוגו-א על ידי בןולעצמו  בבעקיפין,    ולא במישרין    לעובד מועצה, לאלא יהיה    "  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש  ה שנעשה עם המועצאו עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל

לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  
 ״.מהשירותים שהמועצה מספקת

   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

ג, הורה, בן או  בן זו  אין לי:ו/או דירקטוריון החברה    אזורית חבל מודיעין  מועצה  מליאתבין חברי   .3.1
 סוכן או שותף.  בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  דירקטוריון החברהו/או    אין חבר מועצה  .3.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או   עשרה

 עובד אחראי בו. 

 .מועצה אזורית חבל מודיעין או בחברהזוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ב אין לי בן .3.3

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא    חברהה ידוע לי כי  .4
 נכונה. 

 אמת.  וינה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

מקומיות  ה  צו המועצות ( ל3׳)ב   89מור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אב אין   .6
אזוריות( לפיהן  )מועצות  של    מליאת,  ברוב  הפנים  2/3המועצה  שר  ובאישור  להתיר    ,מחבריה  רשאית 

נאיו פורסמו  , ובלבד שהאישור ותמקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל  'א  89התקשרות לפי סעיף  
 ברשומות. 

 

 ____________________ המציע:_מורשי חתימה של חתימת   ______________תאריך:_

 אישור עו"ד 
 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  
 אישור עו"ד : _________________ 
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 3'דנספח 

 מציע רטי פ

 

 שם המציע: _______________________   .1

 __________________________                    מס' התאגיד / עוסק מורשה:  .2

 שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________  .3

 כתובת המציע:_________________________________________________________  .4

 טלפון:_________________________ פקס:__________________________________  .5

 _______________________________________________________  דואר אלקטרוני: .6

שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:_________________, טל' סלולארי:   .7

 ______________________ 

  שמות בעלי המציע: .8

 ._____________________  ת.ז.   _____________________ 1

 ______________________ ._____________________ ת.ז. _2

 ._____________________ ת.ז. _______________________ 3

  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד( 

 שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________________  .9

 __ ._____________________  ת.ז.   ___________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________ 2

 ._____________________ ת.ז. _______________________ 3

 

 חתימת המציע:_______________________ 
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 4'דנספח 

   ניסיון  תצהיר

 ימולא ע"י מנהל / גורם מוסמך במציע   -להוכחת עמידת המציע בדרישות סף כשירות וניסיון 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

משרד  אני משמש כמנהל בחברת _____________________, מס' תאגיד ___________________/   .1
( והוסמכתי על  המציע  -_________________/ עוסק מורשה _________________________ )להלן  

למתן שירותי יעוץ,    2/2022פומבי מס'  ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז  
לית לפתוח חבל  החברה הכלכ( עבור  המכרז  -)להלן    מבוא מודיעיםמבני ציבור  פרויקט בינוי  תכנון וליווי  

 (.החברה -)להלן  מודיעין בע"מ 

 ________________________.   -כתובת המציע  .2

 ____________________________שנים.   -ותק המציע בתכנון מבני ציבור  .3

   - צוות המציע .4

)כעובד מעסיק  ישירההמציע  בהעסקה  העוסקים  / ים  עובדים   ______________________  )
 בתכנון/אדריכלות.

האדריכלים,    -וכם  מת בפנקס  הרשומים  אדריכלים   _______________________
__________________ הנדסאים בתחום אדריכלות, _________________ עובדים אחרים בעלי ניסיון 

 בתכנון /אדריכלות. 

כי הצוות    , ככל שהמציע יקבע כזוכה )ידוע לנוחברהלהלן פירוט צוות אדריכלים / עובדים שיספקו שירותים ל
   -ככל שהמציע יקבע כזוכה(  חברההמוצע /יירשם להלן יידרש לספק שירות ל

בעבודה   ותק בתחום   מספר רישיון  השכלה   שם  תפקיד   ותק 
 אצל המציע  

      מלווה פרויקט  

      אחר

      אחר

      אחר

      אחר

      אחר
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 העמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון הינו כדלקמן:  לצורך הוכחת המציעניסיון  .5

כיום במתן שירותי תכנון של    –  2017המציע הינו משרד אדריכלים / משרד תכנון אשר עסק בין השנים      •
 של מבני ציבור עבור רשויות מקומיות /תאגידים עירוניים של רשויות מקומיות.    פרויקטים ב 3לפחות 

 מיליון ₪ לא כולל מע"מ לפרויקט.    1.5 -חות מהיקף כספי של כל פרויקט לא פ

 

   –לעניין סעיף זה 

ביצוע   אומדן  ע"פ  או  שהסתיימו(  )בפרויקטים  בפועל  ביצוע  עלות  ע"פ  יבחן  פרויקט  של  כספי  היקף 
 )בפרויקטים בשלבי תכנון/רישוי/ביצוע(. 

כנסת , בי"ס , מקווה, מבנה  גן ילדים, מעון יום , מועדון רב תכליתי, בית    – מבני ציבור בסעיף זה הינו   •
המציע הינו משרד אדריכלים / משרד תכנון אשר      אחר שהוקם עבור הרשות/ תאגיד עירוני.    ציבור  

השנים   בין  תכנון    –2017עסק  שירותי  במתן  רשויות  כיום  של  עירונים  /תאגידים  מקומיות  לרשויות 
 מ"ר.  1,500בהיקף מצטבר של מעל  הכוללים בינוישל מבני ציבור פרויקטים  3של לפחות מקומיות 

זה   סעיף  נמצאים    -לעניין  שהם  או  הושלמה  ובנייתם  המציע  ע"י  שתוכננו  פרויקטים  בחשבון  יילקחו 
 בשלבי תכנון מתקדמים. 

שם  מס'
 הפרויקט 

תיאור  
תמציתי  

של 
 הפרויקט  

היקף  
כספי של  

 הפרוייקט  

היקף  
בינוי  
 במ"ר  

תקופת  
הביצוע  

+ 

סטטוס  
 פרוייקט 

תיאור  
ירותים  הש

 שהוענקו  

זהות  
מזמין  
 העבודה 

איש  
הקשר   

אצל 
מזמין  

העבודה  
 ותפקידו 

פרטים  
ליצירת  

 קשר 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          
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בתכנון   .6 המציע  ציבור  מבניסיון  לב    2017משנת  ני  )תשומת  עירוניים  תאגידים  מקומיות  רשויות  עבור  ואילך 
 – המציעים ינתן ניקוד איכות גם לכמות מבני הציבור וגם לכמות הגופים עבורם בוצעו השירותים( 

   

מיקום   מס'
 הפרוייקט  

סוג  
מבנה  

הציבור  
שתוכנן  

עוצב  /
ע"י  

   המציע  

היקף  
כספי של  

 הפרוייקט  

היקף  
י  בינו 

 במ"ר  

תקופת  
הביצוע  

+ 

סטטוס  
 פרוייקט 

זהות  
מזמין  
 העבודה 

איש  
הקשר   

אצל 
מזמין  

העבודה  
 ותפקידו 

פרטים  
ליצירת  

 קשר 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12         

13         

 פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:_____________________________________  .7

 . ישור רשויות בדבר ניסיון קודם, התומך בניסיון המציע המלצה/ אמצ"ב לתצהיר זה   .8

ימות הפרטים האמורים  הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לא .9
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.   חברהעל ידי נציג ה

 תאריך: ______________ שם מלא: _______________  חתימה: __________________ 

 אישור עו"ד 

יע/ה  אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופ 
שמספרה   ת.ז.  באמצעות  עצמו  ושזיהה  המציע,  מטעם  לחתום  המוסמך   ,___________ מר/גב'  במשרדי 
____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 5נספח ד'           

 מלווה פרוייקט   תצהיר

 להוכחת ניסיון איש הצוות מטעם המציע  

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
 יר/ה בזאת בכתב כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצה 

משרד   .1  ____________ תאגיד  מס'   ,______________ בחברת   _______________ כ  משמש  אני 
( והנני חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת  המציע  -________________________ / עוסק מורשה )להלן  

  מבוא מודיעיםמבני ציבור  בינוי    פרויקט שירותי ייעוץ, תכנון וליווי  למתן    2/2022פומבי מס'  המציע למכרז  
 (. חברהה - )להלן חברה כלכלית לפתוח חבל מודיעין בע"מ ( עבור המכרז -)להלן  

  הנני   /  1958-חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"חב  כהגדרתובפנקס המהנדסים,    ם רשוהאדריכל מורשה      הנני .2
 . [המיותר את]מחק  תכנוניעובד בעל ניסיון 

 לאדריכל.  -אדריכל בתוקף  מצ"ב לתצהיר זה רישיון

 אני בעל ניסיון של ______________________ שנים בתחום האדריכלות.  .3

  בעל המציע / שותף במציע אני מועסק אצל המציע כשכיר החל משנת __________________________/   .4
 . [המיותר את]מחק 

במידה והמציע יקבע כזוכה במכרז,    החברידוע לי כי המציע הציג אותי כמועמד מטעמו לביצוע שירותים עבור ה .5
 .  חברהקראתי את מסמכי המכרז ואני מתחייב לעמוד בדרישות ה

 הוא כמפורט להלן מבנים ניסיוני המקצועי בביצוע שירותים של ייעוץ, ליווי, תכנון   .6

בהיקף של  של מבני ציבור  פרויקטים    3ואילך במתן שירותי תכנון של לפחות    2017בעל ניסיון החל משנת   ✓
היקף כספי של פרויקט יבחן ע"פ עלות ביצוע    -לעניין סעיף זה    לכל פרויקט.לא כולל מע"מ  מיליון ₪    1.5

 בפועל )בפרויקטים שהסתיימו( או ע"פ אומדן ביצוע )בפרויקטים בשלבי תכנון/רישוי/ביצוע(. 

 ואילך .   2017מבני ציבור החל משנת  3בעל ניסיון בתכנון של לפחות  ✓

ניסיון מוכח בהגשת היתרי בניה, טופס    –שירותים לרשויות מקומיות / גופים ציבוריים    בעל ניסיון במתן ✓
 , תעודת גמר ותכניות בינוי ופיתוח. .  4

✓  

שם  מס'
 הפרויקט 

תיאור  
תמציתי  

של 
 הפרויקט  

היקף  
כספי של  
 פרויקט  

תקופת  
 הביצוע 

תיאור  
השירותים  
 שהוענקו  

זהות מזמין  
 העבודה 

איש הקשר   
אצל מזמין  

בודה  הע
 ותפקידו 

פרטים  
 ליצירת קשר  

1.  

 

       

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  
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5.  

 

       

6  

 

       

7  

 

       

8         

9         

10         

 

 , תעודת גמר ותכניות בינוי ופיתוח. . 4ניסיון מוכח בהגשת היתרי בניה, טופס 

סוג הנסיון )הגשת היתר   תים  מזמין השירו מיקום הפרוייקט 
גמר,  תעודת  בניה, 

 תכניות בינוי ופתוח(  

עבורו   קשר  איש  פרטי 
)שם   השירותים  בוצעו 

 תפקיד וטלפון( 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 מצ"ב קו"ח 
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מורים הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים הא .10
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.  על ידי נציג המועצה 

 תאריך: ______________ שם מלא: _______________  חתימה: __________________ 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה  
מ שמספרה  במשרדי  ת.ז.  באמצעות  עצמו  ושזיהה  המציע,  מטעם  לחתום  המוסמך   ,___________ ר/גב' 

____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 ________________ 

 עו"ד חתימה וחותמת 
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 6ד'נספח 
 תיאום הצעות במכרז -תצהיר אי

_______________   אצל המשתתף  אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה  
 (, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, המציע  -)להלן  

 מצהיר בזאת כי:

ההצהרות האמורות בנספח זה נכונות ביחס למציע  אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.   .1
 וביחס לכל בעליו, מנהליו ועובדיו. 

 אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.  .2
החברה הכלכלית לפיתוח  שפורסם ע"י    2/2022תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'   .3

 .  חבל מודיעין בע"מ
באופן עצמאי ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע נו  הוחלטו על ידי נקבעו ו  המחירים בהצעת המציע .4

 אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
תאגיד    המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או  .5

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 
 בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  יםמעורב היינולא  .6
 . נובניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת יםמעורב היינולא  .7
 ן לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.בניסיו יםמעורב היינולא  .8
מת .9 עם  כלשהוא  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  זו  מתחרה  הצעה  או  חרה 

 . פוטנציאלי אחר
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד   .10

 הגשת ההצעות. 
 מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני .11

 

 תאריך _________ שם המציע  ______________ חותמת המציע _____________ 

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________ 

 אישור עו"ד

_________________ עו"ד   __________________ הח"מ  ___________  ,אני  שכתובתי    מ.ר. 
מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה   , ________________

 וכי  האמת  את  להצהירה  / עליו  כיה  / שהזהרתיו  ולאחרלפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית,  
ה  /וחתם   לעיל  התצהיר  תוכן את  בפנייה  /אישר,  כןתעשה  / יעשה  לא  אם,  בחוק  הקבועים  לעונשיםה  /צפוי תהא  /יהא
 . בפניי עליו 

 _______________ 
 "ד עו וחותמת חתימה
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 נספח ד7' 

 תצהיר איתנות פיננסית  הצהרה בדבר העדר חדלות פרעון /  

אהיה   וכי  האמת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  אני 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:  צפוי/ה 

  

כ   .1 משמש   /  ______________________________________________ המציע  אני 
(, אשר המבקש  -  ___________________________ אצל המציע _____________________  )להלן

ומוסמך ליתן מטעמו    חבל מודיעיןצה האזורית  של המוע _______במסגרת מכרז פומבי מס'  הצעה  מגיש  
 תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז.  .2

למיטב ידיעתי, נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או   .3
 .  1981  -וח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לק 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 

 __________ 
 חתימה    

 

 

  

 אישור

  ,____________ ה"ה   ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים  ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 
 

 

 

 

 

 8ד'נספח            
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 סודיות  לשמירת התחייבות

 לכבוד 

 החברה הכלכלית חבל מודיעין בע"מ  

 שלום רב, 

 

 ________________________________  :שם

 ________________________________  :ז.ת

 

 במהלך להיחשף, עשוי המשרד( ולכן אני  - ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ )להלן  :והואיל
 בשמירה ותחשיב  יש ואשר   יינתנו ע"י המשרד  ש להליכים הנוגע למידע   החברה  עבור    תכנון /    הייעוץ שירותי

 .חשיפתם-ובאי סודיותם על

 

 :כדלקמן המועצה כלפי מתחייב לפיכך,  הנני

 

ינתנו ע"י המשרד ו/או  ש ההליכים של  תוצר שהוא  המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור  מתחייב  הנני
ידי   ולעשות בסודיות  חברהה עם התקשרות ה במסגרת  על  השי לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת,   רותיםמתן 

לפרסם,   לא מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע  ספק, ומבלי הסר למען  המועצה  ידי על  כפי שייקבעו  הנדרשים
 לבין  ו המשרד  בי  ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להעביר,  להודיע,  

 .  חברהה

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי. 

 

 

 :החתום על באתי  יהולרא

 

 

 ____ ____     ___________ 

  חתימה    תאריך  

 

 
 

 

 

 9ד' נספח
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 לכבוד – 

 החברה הכלכלית חבל מודיעין בע"מ  

 עניינים  ניגוד העדר על הצהרה התחייבות / 

 

   חברה אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ ל .1

א  ו נש למתן השירותים בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים יגודנ של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
חשש   או  עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה הפניה, ובכלל

עלול   ניא שבשלם מצב או  נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני  .חברהה כלפי עניינים ניגוד של לקיומו
 .חברהה  עם ההתקשרות משלבי שלב  בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד עניינים בניגוד להימצא

פי נוהל זה  -, כי אני מתחייב לנהוג על2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .3
טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי  

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. -ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם. 

 צד כל של  פעילותו פעילותי, או  בין עסקי או  אישי  עניין  כל  על מיידי ובאופן  בכתב חברהל  להודיע מתחייב אני .4
 למתן בקשר עניינים  של ניגוד במצב  אותי להעמיד  עלול  אשרעקיפין,  ב  או קשור, במישרין אני עימו  או  שבו

 .חברהלהשירותים 

 ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
הרלוונטיים   יםפרטי הייעוץ, המועד פירוט  המועצה, תוך לנציגי מיידי באופן כך על , אודיע חברהה כלפי עניינים 

 הייעוץ.  תדירותו

 נושא  מתן השירותים  לאחר גם עניינים  ניגוד  של במצב לעמוד שלא  מתחייב  אני  האמור,   מכלליות לגרוע  בלי .6
 במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג  הימנעות  לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,   פנייה

 למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד ושעלולים חברהה  את האלוו שבהם לשירותים בעקיפין, או
 .כאמור השירותים

 

 

 _________________    __________ 

 תאריך     המציע וחתימת שם

 

 

 

 

 

 

 
 נספח ד'10  
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות   

הא להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  אהיה  אני  וכי  מת 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 

  

כ   .1 משמש   /  ______________________________________________ המציע  אני 
)להלן    _____________________ המציע  אצל   ___________________________  -  

חבל    החברה הכלכלית לפיתוחשל    2/2022מס'  (, אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי  המבקש
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.  בע"מ מודיעין

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז.  .2

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם  למיטב הידוע לי  הריני לאשר כי   .3
  - צוות מטעם המציע מר/ גב' ________________________________  שאמור לשמש כאיש

מועד  ( השנים שקדמו ל5)חמש  לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת ב
 .האחרון להגשת ההצעות במכרז 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

  __________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 אישור 

זאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . . . .  הריני לאשר ב
. . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  

 שר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אי

 _______________________ 

 , עו"ד                                           
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 ' הנספח 

 פרטים חסויים בהצעה  

 

 לחתום על האחרים. יש למציעים יועברו ולא חסויים יהיו בהצעתנו הבאיםהמסמכים  / שהסעיפים מבקשים הננו
 בהצעתכם: חסויים חלקים אין  אם גם ולהגישו  זה טופס

 

 

 

 _________ ____________________________________________________/ המסמכים:  הסעיף 'מס

 _______________________________________________________________________________ 

 

:הנימוק לחיסיון המבוקש נושא
  ________ ____________ __________________________ __________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

  _________ ___________________________________________ _______ : ______עמוד בהצעתנומס' 

 _____________________________________________________ __________________________ 

 

 

 

_______  _________   ___________________ 

   חתימה                 המציע שם   תאריך
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 נספח ו' 

 

 
  כתב הצעה והתחייבות

 : _________ תאריך

 ,לכבוד
 (חברהה   -)להלן  החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ 

 נ., א.ג.

ון וליווי תכנוני  לשירותי ייעוץ, תכנ 2/2022 'מס פומבי  מכרז -ות כתב הצעה והתחייב: הנדון
 מבוא מודיעים  מבני ציבור בינוי  לפרויקט 

מצהירים,   ,______________ היא  שכתובתנו   __________ חברה/זהות  מס'   _____________ הח"מ  אנו 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

 על כל נספחיו  ההסכם , את כל מסמכי המכרז ואת המסגרת במכרזקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים  .1
 (.מסמכי המכרז -  )להלן

פרטיהם,אנו   .2 על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי  התנאים    מצהירים  כל  את  הדרישות  בחנו  והנסיבות  , 
 וקיבלנו מידע בדבר אופי העבודות הנדרש.  הקשורים בביצוע העבודות

ומדוקדקת  .3 זהירה  בחינה  שבחנו  המכרז  של    לאחר  ומסמכי  תנאי  מגישים  וההסכם  כל  הננו  האמורים, 
ביחד,   כולן  התחייבויותינו,  שאר  כל  את  ולקיים  העבודות  את  לבצע  בזה  מתחייבים  והרינו  זו  הצעתנו 

 (.התמורה ותנאי התשלום -  במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז )להלן

רב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי  אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לס .4
והמוחלט  ,הצעה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי  כמפורט בהוראות למשתתפים    ,כפי שיראה לה, הכל 

 .המועצהבמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של  

המכרז באמצעותנו    אנו יודעים כי מדובר במכרז מסגרת וכי המועצה רשאית שלא לבצע את העבודות נשוא .5
כן ידוע לנו כי ככל שנקבע כזוכים אין בכל כדי  וכי היא רשאית לבצען בעצמה או באמצעות גורם אחר.  

 לחייב את המועצה לבצע באמצעותנו פרויקטים בהיקף כלשהו ו/או למסור לנו שירותים בהיקף כלשהו.  

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .6

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר,    7המכרז תוך  הסכם  ום על כל מסמכי  לחת .6.1
 ידכם. -יקבע עלי כפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת   .6.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן. 

ה שתוזמן מאיתנו ולהשתתף בכל ההליכים  להיות זמינים במהלך תקופת ההתקשרות לכל עבוד  .6.3
 . הקשורים בכך

ומתחייבים .7 מצהירים  אותנו    ,הננו  מחייב  זו,  הצעתנו  על  חתימתנו  מיום  המסמכים  ההסכם  כי  כל  על 
בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה  ההסכם  ידינו, וגם אם לא נחתום על  -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

מחיי-על כחוזה  בכתב,  המועצה  מזכויותיידי  יגרע  שהדבר  מבלי  לבינינו,  המועצה  בין  המועצה  הב    , של 
 כמפורט במסמכי המכרז.

 
ייפים את כוחכם באופן  כנדרש במכרז ומ  ערבון  לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה   .8

החוזה    שבהצעתנו ו/או לא נחתום על  -כולן או מקצתן    -בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  
ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה,    7תוך  

הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו  
כל צעד שתנקטו כדי לגבות  מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד ל

 הנ"ל. שיק ולחלט את ה
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אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע   .9
על שייקבע  כפי  נוספת  בתקופה  ו/או  ההצעות  נידרש  המועצהידי  -להגשת  זו  תקופה  ובמהלך  במידה   . 

 צעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבה-על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו    -)במקרה של תאגיד(   .10
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע. -על

מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה   .11
 הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. וגם/או אי 

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי  יהננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע ונ .12
 .סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרזיהננו עומדים בכל תנאי הנ 

   -להלן הצעתנו הכספית  .13

הפרוייקט שכ .13.1 ביצוע  מעלות   __________________________% הינו  ידנו  על  מבוקש  "ט 
 .  ( 10%בפועל כהגדרתו בהסכם )אין לנקוב בשכ"ט העולה על 

מיליון ₪ כולל מע"מ   25-התכנון המוצע יותאם למסגרת תקציבית לביצוע הפרויקט המוערכת בכ .13.2
בהת הטכני  בנספח  כמפורט  הקמה  עלויות  לאומדן  בכל  ובהתאמה  מהמבנים.  אחד  לכל  ייחס 

מקרה מובהר בזאת כי התכנון שיבוצע ע"י הזוכה בהליך יאושר מראש וזאת בין היתר על מנת  
 לוודא התאמתו למסגרת התקציבית.   

כולל אדריכל וכל היועצים הנלווים ,  )  של צוות מתכננים  עבור ביצוע כל השירותיםהינו  שכ"ט   .13.3
 למעט יועץ קרקע ומודד(: 

 
 הבהרה:

(: קונסטרוקציה )שלד(, אינסטלציה פנים וחוץ, חשמל פנים וחוץ, יועץ  מבנה)  עצים נלווים כולליםיו •
אלומיניו )תקשורת(,   נמוך  וגאומטריה(,  םמתח  )פיזי  תנועה  נגישות,  בטיחות,  יועץ  מיזוג,  יועץ   ,

 איטום אקוסטי ותרמי, מעליות וכל יועץ אחר ע"פ שיקול דעתו של מהנדס המועצה. 

אדריכלות נוף, קונסטרוקציה, השקייה, חשמל, תשתיות שונות, בטיחות,    לווים )פיתוח(:יועצים נ •
 שות, איטום וכל יועץ אחר ע"פ שיקול דעתו של מהנדס המועצה.ינג

למען הסר ספק, ההתקשרות בין המתכנן ליועצים השונים תהיה באחריות המתכנן והמועצה לא  •
סקת היועצים. )התמורה למתכנן ע"פ הסכם זה  תידרש לשלם כל תשלום נוסף למתכנן עבור הע

 כוללת גם את העסקת היועצים(. 

 תכנון מבנה ו/או פיתוח.  –התשלום יהיה ע"פ התכנון שיידרש בפועל  •

 בהגשת הצעה במכרז אנו מסכימים לכל תנאיו.  
 

 ועל כך באתי על החתום: 
 
 

 שם המציע  

 ת.ז. / ח.פ.  

 משרדי המציע  כתובת  

 יטלפון קוו  

 פקס  

 כתובת דוא"ל  

 שם איש הקשר*   

 טלפון איש הקשר   

 תחומי עיסוק של        
 המציע  
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   _________________ _____________ ________ 
 המציע חתימת                 

   וחותמת במקרה של תאגיד( ת מורשי חתימה)חתימ         
 

 "דעו אישור

הח"מ  של ______________    אני  ______________  עו"ד  רישום  מס'  )להלן:     _________________, 
כי  המשתתף" בזה  וקיים  "( מאשר  פעיל  / שותפות מסוג ___________המשתתף הינו תאגיד  )חברה בע"מ   __

 / שיתופית,  רשומה  לפי מסמכי  ות  ההחלטות הדרושהתקבלו  אצל המשתתף  כי  אחר: ___________(;    אגודה 
לולפי    התאגדותו דין  הצעת  צורכל  הגשת  ה"ה  בתאריךכי  ו;  במכרזהמשתתף  ך  חתמו   _______ 

ב  ,____________________  , על ההצעה ועל מסמכי המכרז, באופן המחייב את משתתףשהם מורשי חתימה 
 .המשתתף לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

            

  חתימה + חותמת עו"ד                      
 


