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 למכרז תוכן עניינים
  

 הודעה על פרסום מכרז פומבי. -מסמך א' 
 

 , לרבות:הוראות למשתתפים -מסמך ב' 
 

 .תצהיר עמידה בתנאי סף ומידע אודות המציע – (1')ב נספח 
 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –( 2נספח ב') 
 הצהרת היעד קרבה. –( 3נספח ב') 
 תצהיר היעדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. –( 4נספח ב') 

 
 

 :, לרבותהסכם –מסמך ג' 
 

 .מפרט השירותים – (1)'גנספח            
 ום ביטוחים.קי לעאישור הוראות ביטוח ו –(2ג') ינספח           

 
 הצעת המחיר.הצהרת משתתף ו –' דמסמך 
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 מסמך א'
 04/2022מס' פומבי מכרז 

 למתן שירותי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות
 

למתן "( מזמינה הצעות חברההבע"מ )להלן: " חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח 
, כמפורט במסמכי ות והנהלת חשבונותשירותי יעוץ מקצועי בתחומי ראיית חשבון, חשב

   .המכרז
 

 .www.calcalit.co.il החברה:מסמכי המכרז באתר האינטרנט של ניתן לעיין ב
 

שלא יוחזר לרוכש, כולל מע"מ  ₪ 500תמורת תשלום בסך  לרכושאת מסמכי המכרז ניתן 
או במשרדי החברה הכלכלית  03-9791177 בטלפון בהעברה בנקאית לחשבון שיימסר

   . בשעות העבודה הרגילותלפיתוח חבל מודיעין בע"מ 
 

הגיש במסירה אישית בלבד )לא לשלוח בדואר או יש לצרופותיהן הנדרשות את ההצעות על 
 עד ליום ,ושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים"ל(, במעטפה סגורה הנבדוא

, קומה ג' בבניין חברההמנכ"ל משרדי ביבת המכרזים , בתבדיוק 15:00שעה ב ,19.07.2022
,  בשעות ובימי הפעילות שהם 10מודיעים ברחוב  משרדי המועצה האזורית חבל מודיעין,

 .  של החברה
 

לקבלת ו לפי הוראות המכרז,ו 15:00עד שעה  ,05.07.2022עד ליום שאלות הבהרה  להגשת
 .  Roni@Calcalit.co.ilבדוא"ל:  ניתן לפנות ,פרטים נוספים

 
או כל  בעלת הניקוד הגבוה ביותר או הזולה ביותראינה מתחייבת לקבל את ההצעה  החברה

 הצעה שהיא.
 
 

 רוני ענבר, מנכ"ל ד"ר    
 

 בע"מ חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח 
 
 

http://www.calcalit.co.il/
mailto:Roni@Calcalit.co.il
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 מסמך ב'
 04/2022 מס' מכרז פומבי

 למתן שירותי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות 
 

 הוראות למשתתפים
 

 טבלת מועדים
 שעה יום תאריך 

 05.07.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 

 15:00 שלישי

 15:00 שלישי 19.07.2022 הגשת הצעותמועד אחרון ל 

מציעים רשאים להשתתף או בסמוך לכך.  17:00אחרון להגשת הצעות בשעה ביום ה פתיחת המעטפות
  .הפתיחה, בכפוף למגבלות בריאותיותבמעמד 

 כללי .1

בבעלות ( היא חברה עירונית החברה –בע"מ )להלן  חבל מודיעיןלפיתוח החברה הכלכלית  .1.1
 . (המועצה -)להלן חבל מודיעיןמלאה של המועצה האזורית 

מה של נושאי יזום ופיתוח מיזמים עסקיים מחוללי צמיחה, החברה עוסקת בקשת של
למימוש של המועצה, , כזרוע ביצועית ומקצועית פיתוח תשתיות, משאבי טבע ונוף

לית ואיכות החיים של ולשיפור הרמה הכלכ םמדיניות וחזון המועצה בכל הנוגע לקידו
  .ואורחיה תושבי המועצה

מקצועי בתחומי ראיית חשבון, יעוץ  החברה מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי
 .חשבות והנהלת חשבונות

כולל מע"מ  ₪ 500 בסך שלניתן לרכוש תמורת תשלום  חוזה(ה)לרבות  ההליךאת מסמכי  .1.2
או  03-9791177 –בטלפון  ורשיימסלפי פרטים בהעברה בנקאית  שלא יוחזר לרוכש, 

 . בשעות העבודה הרגילותבמשרדי החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ 

ו תצורף אלי liats@calcalit.co.ilהודעת דוא"ל לכתובת לאחר הרכישה יש לשלוח 
)בעצמו ו/או באמצעות מי מציע שלא רכש את מסמכי המכרז  .הקבלה בגין הרכישה

 . מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון

של החברה באתר האינטרנט  ,ללא עלותניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
 באתרגם ביחס למכרז  בהבהרות להתעדכן יש. https://www.calcalit.co.ilשכתובתו: 
 .חברהה של האינטרנט

 מהות השירותים  .2

ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות עבור החברה, מינהלת  שירותייידרש לספק הזוכה  .2.1
 סכםבהכמפורט הפעילות ובנושאים לרוחב תחומי פארק התעשייה ורשות החנייה, 

 . 1ובנספח ג'

ר שבתחום המכרז ואשפעילות הכוללים את כל תחומי ו השירותים הנכללים הנם רחבים
 כפי שתמצא לנכון מעת לעת.בעניינם  מקצועי ייעוץתבקש החברה 

 

mailto:liats@calcalit.co.il
https://www.calcalit.co.il/
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 : )להלן בהצעתו של הזוכה המועמד שיוצגמתן השירותים לחברה יבוצע באמצעות  .2.2
 . "(היועץ"

שם סיוע לשרדו ממנוספים  בגורמי מקצועיוכל להיעזר היועץ בכפוף להסכמת החברה 
 עניינים ו/או סוגי עניינים מסוימים. ב

 – ההתקשרותבמסגרת  מסוים עבודהמתחייבת על היקף  חברהאין הומודגש כי  מובהר .2.3
 . לא מינימאלי ולא מקסימאלי

החברה רשאית להיעזר בשירותי הזוכה ביחס לכל השירותים הקבועים במכרז ו/או לא 
, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להשתמש כלל בשירותיו ביחס לחלק מהשירותים

 לעת.לקביעתה וצרכיה מעת 

לפי שיקול דעתה נשוא המכרז.  השירותיםלא נתונה בלעדיות כלשהי בביצוע  לזוכהבנוסף, 
, כפי שתמצא לנכון מעת לעת - לכל גורם אחרהבלעדי החברה רשאית למסור עבודות 

 . תמצא לנכוןאשר ובכל מקרה אחר  הדורשים מומחיות ספציפיתבנושאים 

טענה ו/או דרישה בקשר להיקף העבודות ו/או  הזוכה מצהיר ומתחייב כי לא תעמוד לו כל
 . , בכל עילה שהיאמסירתן לאחריםבקשר ל

התמורה לזוכה תתבסס בעיקרה על תשלום ריטיינר חודשי קבוע, בהתאם לתמורה  .2.4
החודשית המוצעת על ידי הזוכה במכרז והשירותים שסיפק בפועל, כאשר חלק נוסף 

י של רשות החניה עליהם יבצע הזוכה בתמורה יחושב על בסיס היקף הדו"חות החודש
 פיקוח ובקרה )ככל שיידרש לכך(.

חודשים  12תקופת ניסיון והיא תארך  עם הזוכה תהווה ההתקשרות הראשונה תקופת .2.5
במהלך תקופת הניסיון רשאית החברה לבטל את ממועד חתימת ההסכם עם הזוכה. 

 . לנכון מכל סיבה שתמצאבכל עת ימים,  14של בכתב ההתקשרות בהתראה 

ת ומהזוכה ומההתקשר ובכפוף לשביעות רצונה של החברה חלוף תקופת הניסיוןלאחר 
חודשים ממועד  60עד לתקופה מקסימאלית של בין הצדדים , תוארך ההתקשרות עמו

 ,בחלוף תקופת הניסיון את ההתקשרות בטלחתימת ההסכם עם הזוכה. החברה רשאית ל
 ימים.  30ן התראה בכתב של וף למת, בכפבכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון

הוראות ההתקשרות המלאות הן כמפורט לעיל ובהסכם המצורף כחלק בלתי נפרד  .2.6
 ממסמכי הליך זה.

המציע מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי ההליך והצעתו כוללת את בהגשת הצעה בהליך  .2.7
ם ולמתן השירותי הליךה הנדרש לצורךכל מלוא התמורה הנדרשת על ידו לביצוע 

 . במסגרתו ככל שיוכרז כזוכה

   תנאי סף  .3

על  העונה ,"(המציע)להלן: " תאגיד ו/או עוסק מורשה, רשומים בישראל בהליך זהרשאי להשתתף 
 שלהלן.שות הסף ידרכל 

ראיית במתן שירותי  2015.1.1בתקופה שמיום שנים רצופות  3למציע ניסיון של לפחות  .3.1
רשות , עבור (אותו הלקוחל במצטברהשירותים שלושת ) וחשבות הנהלת חשבונות, חשבון

הרציפות הנדרשת היא במתן מובהר כי לפחות.  תאגיד עירוני אחדאחת או מקומית 
 . גוף יחידאותו השירותים עבור 

רשות  בה חברה או עמותה -"תאגיד עירוני" -זיכות במכרותנאי האסף הלעניין תנאי 
מהון המניות שהוצא ובזכות למנות לפחות  50%מחזיקה בלפחות בלבד מקומית אחת 

 מהדירקטורים.  50%
 

במסמך התצהיר על גבי  ניסיונואת פרטי  המציע ימלאעמידתו בתנאי סף זה להוכחת 
 . (1ב')



 

G172163-V002 
 חתימה + חותמת המציע: __________________   

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

 42מתוך  6עמוד 
  

 שלהלן: יםפחות את כל בעלי התפקידל ,עסקה ישירההב ,והמציע מעסיק במשרד .3.2

רואה החשבון ) אחד מהם, כאשר תקף בעלי רישיוןרואי חשבון מוסמכים  שני .3.2.1
 לא כולל שנות)בעל ותק  (המיועד לטפל בתיק החברה ככל שהמציע יזכה במכרז

 .שנים 8של לפחות התמחות( 

שנים  5בעל ניסיון של לפחות  )מדופלם( חשבונאי בכיר –מנהל חשבונות מדופלם  .3.2.2
   .אחד עירוני תאגידאו אחת ת מקומי תרשועבור לפחות במתן שירותים 

 
במסמך  התצהיר ל גביעהמועמד ניסיון את יפרט המציע עמידתו בתנאי סף זה להוכחת 

 . (1ב')
 

בונאי שיש לצרף צילום רישיונות רו"ח ותעודה בדבר הסמכת מנהל החשבונות כח ,בנוסף
 . )מדופלם( בכיר

 .ההליךע או מי מטעמו רכש את מסמכי המצי .3.3

 .  ההליךבדבר רכישת מסמכי  קבלהיצרף המציע עמידתו בתנאי סף זה להוכחת 

 היעדר ניגוד עניינים .4

 , קיימתבמסגרת מתן השירותים לפי הליך זה הנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .4.1
המציע  של עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות
 עניינים ניגוד ולא יהיה שאין ויתחייב יצהיר המציע .הפנייה נושא השירותים במסגרת

 על גבי תינתן כאמור צהרהה. זו פנייה נושא השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל

 .זו לפנייה (4במסמך ב') המצורף התצהיר

זוכה ולאחר אם תסבור החברה, בכל שלב שהוא בהליך ו/או בהתקשרות )טרם בחירת  .4.2
מכן( כי מתקיים חשש לניגוד עניינים שלא ניתן להסדירו כראוי בהסדר פרטני, רשאית 

 .החברה לפסול הצעה או לבטל זכייה )לפי העניין(, מבלי שתעמוד כל טענה כנגדה בשל כך

שאלון לאיתור חשש לניגוד  יגישהמציע , עניינים ניגוד מניעתלהצהרה הנ"ל בנושא  בנוסף .4.3
אף על הסדר  יחתום, ובמידת הנדרש על ידי החברה (4במסמך ב')המצ"ב עניינים, בנוסח 

  .פרטני ככל שהחברה תסבור כי יש צורך בכך

יסודי ומהותי  ינים והסדרי ניגוד עניינים מהווים תנאייחתימת שאלון ניגוד ענ יובהר, כי
תבוטל הזכייה והחברה רשאית לפנות למציע הבא בתור או  –להתקשרות, ואם לא יחתמו 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. –לערוך הליך חדש 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .5

 את המסמכים הבאים: על המציע לצרף להצעתו

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

 . וכיו"ב( 5.4, 5.3 ,3.3 ,3.2, 3.1המסמך/אישור )קרי, 

 בדרישות הסף לעיל.  והמועמד מסמכים המעידים על עמידת המציעה .5.1

יאומת / יאושר  -ו"ח / עו"ד חתומים ע"י המציע. במידה ונדרש אישור ר ההליךכל מסמכי  .5.2
 המסמך כנדרש. 

 :להלן 9כמפורט בסעיף  מידע לצורך ניקוד איכות ההצעה .5.3

פרופיל משרד המציע וקורות חיים של רואה החשבון ומנהל החשבונות המדופלם  .5.3.1
 לעיל. 3.2אשר צוינו במענה המציע לתנאי הסף שבסעיף 

חשבון ראיית  בתחום שירותי משרד המציעשל פעילות  כוללפירוט ותק  .5.3.2
  .(1מסמך ב')על גבי  ,לתאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות
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לתנאי הסף, כי יש להצהיר על ותק כולל גם  3.1מובהר לעניין זה ולהבדיל מסעיף 
 ., ככל שקיים2015לפני שנת 

פירוט ותק רואה החשבון המיועד לטפל בתיק החברה אשר צוין במענה המציע  .5.3.3
 .(1מסמך ב')על גבי לעיל,  2.3לתנאי הסף שבסעיף 

פירוט ותק מנהל החשבונות המדופלם במתן שירותים לרשויות מקומיות ו/או  .5.3.4
 .(1מסמך ב')על גבי , תאגידים עירוניים

רשות  שלפחות אחד מהםקיימים או קודמים של המציע,  רשימת לקוחות .5.3.5
, אודות 2010להם סופקו שירותים לאחר וכולל שנת  ,מקומית ו/או תאגיד עירוני

 ,להם המציע ושסיפקראיית חשבון ו/או הנהלת חשבונות ו/או חשבות י שירות
כל אחד משלושת הגורמים ) יועד לטפל בתיק והחשבונאי הבכיררואה החשבון המ

  .(1מסמך ב')על גבי  ,(בפני עצמו

 .ואילך 2010 יתקבלו  רק לקוחות להם סופקו שירותים כאמור משנת

 . מהלקוחות הנ"ל ניתן ורצוי לצרף המלצות בכתב

ים אחר במתן שירותי פיקוח ובקרה כספי, קיים ניסיוןככל שהמציע, ניסיון פירוט  .5.3.6
לתקופה של לפחות שנתיים , ר רשות מקומית ו/או תאגיד עירונידו"חות חניה, עבו

 .(1מסמך ב')על גבי , ואילך 1.1.2015מיום רצופות 

 הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .5.4

משתתף המדווח בתיק איחוד  ר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעודה תקפה בדב .5.5
יצרף בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד 

 של העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות , מפקיד השומה או מרואה חשבוןאישור  .5.6
 .1976 –וק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לרשויות המס, בהתאם לח

 .על שם המציע ,או פטור מכךניכוי מס במקור על  שוראי .5.7

, על גבי 1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  המציעתצהיר מטעם  .5.8
 .(2מסמך ב')

 . (3מסמך ב')הצהרת היעדר זיקה, על גבי  .5.9

 . (4במסמך ב') ב"המצ על גבי הנוסח, שמירת סודיותו עניינים ניגוד בדבר היעדרתצהיר  .5.10

 יש לצרף:  – שהמציע הנו תאגיד ככל .5.11

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(; .5.11.1

, לעניין רישום המציע במסמך ד'בשולי כתב ההתחייבות וההצעה אישור עו"ד,  .5.11.2
פי מסמכי כדין כתאגיד פעיל וקיים בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות ל

, ולאישור הליךההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע ב
של המציע באופן המחייב את חתימה המורשי על ידי  הליךחתימת מסמכי ה

 זה והוצאתו לפועל הליךהמציע לכל דבר ועניין בקשר ל

 ת.ז. יש לצרף להצעה צילום  – (שאינו תאגיד ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק מורשה .5.12

הצעה שתוגש . ההליךכל מסמכי ו המציעיש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת  .5.13
 לחברהעל אף האמור,  .רשאית לפסלה החברהתהיה  -המסמכים המבוקשים כאמור ללא 

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

רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של  חברהה
 המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
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 ואיסור הסתייגויות הצעת המציע .6

באחוז הנחה אחיד אשר יחול על כלל  במסמך ד' במקום המיועד לכךלנקוב על המציע  .6.1
 ובמסמכי ההליך.  במסמך ד'מפורט השירותים נדרשים מהמציע כ

  .20% ועד 0%יהיה בטווח של  אחוז ההנחה המוצע

שתשקף תוספת למחירים ו/או תחרוג הצעה לא ניתן להציע תוספת או "הנחה שלילית". 
 . על הסףתיפסל  - מהטווח המותר

ההצעה תחול על כל סוגי השירותים המפורטים במסמך ד'. לא ניתן להגיש הצעה לביצוע 
 לק מהשירותים. ח

ללא יוצא  ,בקשר למתן השירותים את כל הוצאות המציע תכלולבהצעת המציע  התמורה .6.2
עלויות העסקת כח אדם, נסיעות, ציוד משרדי וכל תקורה אחרת ובין השאר,  מן הכלל,
 לשם מתן השירותים לחברה.  במישרין ו/או בעקיפין הנדרשת

 , ללא הצמדות ו/או עדכונים אחרים. התמורה תיוותר קבועה לאורך תקופת ההתקשרות

 שאלות ובירורים .7

מובנו המדויק בירור בקשר לבכל שאלה הנוגעת למכרז ו/או המציע יוכל לקבל הבהרות  .7.1
דוא"ל ב ד"ר רוני ענבר,"ל החברה, כמנלבכתב באמצעות פנייה של כל סעיף או פרט, 

.ilRoni@Calcalit.co ,  וזאת עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
 . 03-9791177 לוודא קבלה בטלפוןמסמך זה.  יש אשית כמפורט בטבלה בר

 הי הדוגמפ-לע בלבד (וורד) word קובץ בפורמט במייל כאמור ישלחו שאלות ההבהרה .7.2
 להלן:ש

 השאלה הליךסעיף ב הליךהעמוד ב שאלה מס'

   
 

שלא להשיב על כל השאלות והיא רשאית שלא להשיב לשאלות שלא  החברה רשאית
 יישלחו באופן המפורט לעיל. 

בין אם מיוזמתה ובין אם  בכל עת, ,ההליךמסמכי שנות ו/או לתקן את לרשאית החברה  .7.3
 ההליך.השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי לאור פניות מציעים. 

ותהוונה  נהחייבת משתתפי ההליךל החברהידי -על בכתבלחנה תששרק הבהרות והודעות 
או בכל אופן אחר שאינו כאמור  פה-בעל והודעות שיינתנוהבהרות הליך. חלק ממסמכי ה

 .לא תחייבנה ולא תשמשנה עילה לטענה ו/או דרישה כלשהן -לעיל

 .חברהיש להתעדכן בהבהרות גם באתר ה

  .דו להצעתוי-חתומות עלף את ההבהרות על המציע לצר

 

 

mailto:Roni@Calcalit.co.il
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 אופן הגשת ההצעה .8

 המועד האחרון להגשת הצעות הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .8.1

)לא בדואר או בפקס או בדוא"ל וכו'( במסירה אישית בלבד  יש להגיש את ההצעה .8.2
, עליה ירשום המציע את מספר ושם ההליך בלבד, לתיבת המכרזים במעטפה סגורה

המועצה, במהלך שעות הפעילות קומה ג' בבניין מנכ"ל המועצה, בהמצויה במשרדי 
 הרגילות של החברה.

ואת כל המסמכים שנדרשו, לרבות  ההליךכל מסמכי את הצעתו לצרף לעל המציע  .8.3
הדבר אחר בו כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום  ההליךהנספחים המצורפים למסמכי 

 נדרש, באופן הבא: 

 .באופן אישייחתום הוא , (ינו תאגידשא )עוסק מורשה יחידהמציע היה  .8.3.1

 חותמת התאגיד.  מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף, יחתמו המציע תאגידהיה  .8.3.2

בחותמת  הלהחתים את מעטפת ההצעמתבקש , המציע ההליךבטרם מסירת מסמכי  .8.4
 . החברה או המועצהמזכירות  "נתקבל" מאת

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .8.5

 החברה מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ( יום120ף למשך תשעים )ההצעה תהיה בתוק .8.6
אשר לא  לתקופות נוספותתהיה רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם להליך מוארך 

 . החברה( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של 30על שלושים )במצטבר ה נתעל

 ההצעות בחינת  .9

 על בסיס הקריטריונים שלהלן.  נאי הסףאשר עמדו בתתבחן את ההצעות ועדת המכרזים  .9.1

לצורך בדיקת ההצעות, קבלת הבהרות  שתמצא לנכוןהוועדה רשאית להיעזר בכל גורם 
בחברה ו/או במועצה , וכן להתייעץ עם כל גורם שתמצא לנכון והשלמות, בחינת הניקוד

 . אף אם אינו חבר בוועדת המכרזים

, ועדה מקצועיתבפני  יערכו תן הניקודומ הריאיון למציעים ולמועמדים הרלוונטיים
, נציג הדירקטוריון ו/או מנהלת הכספיםמנכ"ל החברה, כלול את הרכב אשר צפוי לב
בכל עת עד לפי שיקוליה ו)החברה רשאית לשנות את ההרכב  או מי מטעמם יועמ"שה

אשר תכריע  , וזה יגיש את התרשמותו לוועדת המכרזיםלקיום הריאיונות בפועל(
  שיחות וידיאו )כגון זום וכד'(.אמצעות יכול והריאיונות יערכו ב. ההליך בתוצאות

חברה או עמותה בה  -"תאגיד עירוני" -לעניין תנאי הסף ותנאי האיכות במכרזמובהר 
מהון המניות שהוצא ובזכות למנות  50%רשות מקומית אחת בלבד מחזיקה בלפחות 

 מהדירקטורים.  50%לפחות 
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 ניקוד דרך בחינה רכיב

  נקודות 20 עד –רכיבי מחיר  

אחוז הנחה א. 
  המוצע

  .ד'מסמך  – בהליךהצעת המציע 

תקבל את  אחוז ההנחה הגבוה ביותרעם הכשרה ההצעה 
 ינוקדו:הכשרות מלוא הנקודות ויתר ההצעות 

 נק' X 20 בהצעה הנבחנתההנחה  שיעור
  ביותר הגבוהההנחה  שיעור           

 להמחשה:
הנחה, ההצעה הנבדקת של  18%הייתה  א'הזולה ביותר של  ההצעה

ניקוד . בקריטריון זה הנק' 20יזכה במלוא א'  הנחה. 15%הייתה  ב'
 נק' 16.66 יהיה ב'
 

 נקודות  20עד 

 

הנחה יזכו בכל  0%
 נק' 0.1 -מקרה ל

 )אפס נקודה אחת(
 .נק' 20-מתוך ה

 נקודות 80עד  -רכיבי איכות

כולל של ותק . ב
משרד  לות פעי

 בתחום המציע
ראיית שירותי 
לתאגידים  חשבון 

ו/או  עירוניים
 רשויות מקומיות

)מובהר לעניין זה 
ולהבדיל מסעיף 

לתנאי הסף,  3.1
כי יש להצהיר על 
ותק כולל גם לפני 

, ככל 2015שנת 
 (שקיים

 .(1במסמך ב')על ידי המציע המוצהר לפי 

 נק'.  1 –שלוש עד חמש שנים )לא כולל(  ותק של

 נק'.  3 –ותק של חמש עד שמונה שנים )לא כולל( 

  נק'.  5 –ותק של שמונה שנים ויותר 

 נקודות 5עד 

המלצות . ג
שלפחות  -לקוחות

אחד מהם הוא 
רשות מקומית או 

 ,תאגיד עירוני
להם סופקו 

שנת משירותים 
טיב  אודות, 2010

 שירותיואיכות 
ראיית חשבון ו/או 

הנהלת חשבונות 
ו/או חשבות 

)כל גורם  ויפקשס
 :בפני עצמו(

 משרד המציע  (1

רוה"ח המיועד   (2
לטפל בתיק 

ומוצג  החברה
בהצעה לפי סעיף 

 לתנאי המכרז 3.2

 

המלצות שצורפו ו/או  (1במסמך ב')רשימת לקוחות לפי 
 להצעה ושיקול דעתה של הוועדה המקצועית.

מקומית או תאגיד נדרש שאחד מהלקוחות הוא רשות 
 .עירוני

בסיס הוועדה המקצועית רשאית לקבוע את הניקוד על 
והיא רשאית )ככל שצורפו( שצורפו להצעה בלבד המלצות 

או עם  /לקוחות אחריםממליציםליצור קשר עם אף 
 . ידע שתקבלחלקם ולקבוע את הניקוד או חלקו לפי המ

לגופים שהמציע הוועדה המקצועית רשאית גם לפנות 
, ולהתחשב סיפק להם שירותים ולא צוינו על ידו בהצעה

 מתן ניקוד-או אי הניקודצורך במידע שתקבל מהם ל
 בקריטריון זה. 

לכל גורם )מציע/ רו"ח  לקוחות 2יבחנו עד 
ק/תאגיד ", שאחד מהם כאמור רשוממטפל/חשבונאי(

  .עירוני

 או המציע נאיאודות רוה"ח המטפל או החשבוכל המלצה 
   .נק' 5תוכל לזכות בעד 

 

 

 נקודות 15עד 

 לפי:

נק' לרוה"ח  5עד 
 המטפל

נק'  5עד 
 לחשבונאי הבכיר

 נק' למציע 5עד 
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 ניקוד דרך בחינה רכיב

החשבונאי  (3
 הבכיר )מדופלם(

המוצג בהצעה לפי 
לתנאי  3.2סעיף 

 .המכרז

שאותו  אין מניעה
לקוח ימליץ על 

יותר מגורם אחד 
מהנ"ל ככל 
שסיפקו לו 

 שירותים כאמור. 

 

ככל שלחברה ו/או למועצה ניסיון קודם בהתקשרות עם 
הניקוד מלוא מי מהמציעים, רשאית הוועדה לקבוע את 

בקריטריון זה אך ורק על בסיס חוות דעת החברה ו/או 
 .יץ נוסףללא צורך בפנייה לממלהמועצה, 

המציעים , מהלקוחות לאפשר מתן ניקוד הולם ונכון כדי
 על קבלת מידעבהליך זה הגשת הצעתם עצם מוותרים ב

בכתב או בע"פ, בדבר זהות הממליצים עליהם  כלשהו,
לא חוות דעתם. מידע כאמור בדבר התבססה הבחינה ו

בהצעה  ליךגם במסגרת זכות עיון של משתתפי הה יימסר
המציעים יהיו זכאים לדעת רק את . הזוכה ו/או בהצעתם

מספר הממליצים שנבחנו והניקוד הסופי שניתן 
 . לפי כלל הממליצים בקריטריון זה

ד. ותק )לא כולל 
שנות התמחות( 

החשבון רואה 
המיועד לטפל 
בתיק החברה 

ומוצג בהצעה לפי 
לתנאי  3.2סעיף 

 המכרז

 .(1במסמך ב')על ידי המציע המוצהר לפי 

 נק'.  0 –שנים )לא כולל(  10עד  8ותק של 

 נק'.  5 –שנים ומעלה  10ותק של 

  

 נקודות 5עד 

עובד  ותקה. 
הנהלת החשבונות 
המוצג בהצעה לפי 

לתנאי  3.2סעיף 
תן המכרז במ

שירותים לרשויות 
מקומיות ו/או 

 תאגידים עירוניים

 .(1במסמך ב')על ידי המציע המוצהר לפי 

 נק'.  0 –שנים )לא כולל(  6עד  5ותק של 

 נק'.  2.5 –שנים )לא כולל(  9עד  6ותק של 

 נק'.  0 –שנים ויותר  9ותק של 

 

 נקודות 5עד 

  ו. ריאיון
 והתרשמות כללית

ומרואה  מהמציע
עד והמי החשבון

בתיק טפל ל
 החברה

של הוועדה המקצועית מהמסמכים שהוגשו התרשמות 
 עם ההצעה ומריאיון:

, המועמדרואה החשבון מ התרשמות כללית .א
דומים לגופים מאישיותו, ניסיון במתן שירותים 

 , מוניציפאליים בדגש על תאגידים עירוניים
 נק'.  30עד  – , זמינות למתן השירותיםמקצועיות

 . נק' 10עד  – מהמציע כללית התרשמות .ב

 נקודות 40עד 

ז. ניסיון המציע 
במתן שירותי 
פיקוח ובקרה 
כספיים אחר 
 ,דו"חות חניה

עבור רשות 
מקומית ו/או 
 ,תאגיד עירוני
לתקופה של 

לפחות שנתיים 
מיום רצופות 

 ואילך. 1.1.2015

 .(1במסמך ב')על ידי המציע המוצהר לפי 

 נק'.  0 –היעד ניסיון מתאים

 נק'.  10 – ניסיון מתאיםקיים 

 

 ודותנק 10עד 
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ככלל, הוועדה תבחר בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, אולם מטעמים שיירשמו היא  .9.2
 רשאית שלא לבחור בהצעה זו או לא לבחור בהצעה כלשהי. 

 או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לאש רשאיתהוועדה  .9.3
מונע  השלדעת באופן ,הליךה שבמסמכי לנתונים או לדרישות ותהתייחס בשל חוסר

 . כנדרש ההצעה הערכת

רשאית לערוך למציעים או  הו/או כל מי מטעמ הוועדהה בבדיקת ההצעות והמציעים תהי .9.4
 . שתבקש לערוך מצא לנכון, כל בדיקהתלכל חלק מהם, כפי ש

וכל מי מטעמה וועדה הבעצם הגשת הצעה בהליך מצהיר המציע באופן בלתי חוזר כי 
רשאים לערוך בירורים אודותיו מול לקוחות עבר של המציע ו/או של המועמד למתן 

 שירותים מטעמו, לרבות אם פרטי לקוחות אלו לא נרשמו בהצעת המציע. 

לשביעות את שירותיהם בעבר סיפקו לא  אשר ,רשאית לדחות הצעות מציעים הוועדה
וניציפליים אחרים, לרבות אם המידע הרלוונטי המועצה או החברה או גופים מרצון 

 בעניין נמסר לה בעקבות בירורים שערכה שלא לפי המידע שנמסר בהצעת המציע. 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע הוועדהעוד רשאית 
עות, ו/או מי מטעמה, להערכת ההצ החברהו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

 לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף .

רשאית, מטעם זה בלבד, הוועדה לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה 
 לפסול את ההצעה.

ידי -או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על הליךכל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ה .9.5
 יםעלול ,מכתב לוואי או בכל דרך אחרתמסגרת ובין ב ההליך תוספת בגוף מסמכיאו שינוי 

 לגרום לפסילת ההצעה.

את ממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאיהוועדה  אף האמור לעיל,-על
סרב . במקרה שכזה, אם המציע נבחר כזוכה אך הסתייגותהללא אילו הוגשה כ ההצעה

דבר כהפרת התחייבויות המציע ייחשב ה, ללא הסתייגותו הסכם ההתקשרותלחתום על 
  והצעתו תיפסל. 

גם כוועדת  שמשתשל המועצה, המהיא  המנהלת את הליך זהמובהר כי ועדת המכרזים  .9.6
 החברה. עבורמכרזים 

 ביטוח .10

 חברהימציא ל בהליךיבחר כזוכה והמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה  .10.1
כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך ללא  בהליךאת אישור קיום ביטוחים כפי הנדרש 

 .ההצעותשאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת 
 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל  .10.2
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 .בהליךיטוח הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הב
 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  לחברהמובהר בזאת כי  .10.3
, גם לאחר לא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"לאו ש ביטוחיםקיום אישור 

הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף  הסכמה כאמור-של אי . במקרהקביעת הזוכה
מבלי שתעמוד לו  תביא לביטול זכייתו לידי החברה מצאתו חתוםואי ה הליךלמסמכי ה

 .טענה כלשהי בשל כך
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מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח  –לב המציע  לתשומת .10.4

על פי דרישתה, באמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור לחברה 
חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

  הודעת זכייה והתקשרות עם זוכה .11

וכן להמציא את כל האישורים  ההסכם המצ"ב להליךהמציע הזוכה יידרש לחתום על  .11.1
 תקבע החברה בהודעת הזכייה. עד למועד ש, והמסמכים שתידרוש החברה

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו יחזורהזוכה,  במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .11.2
 יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת

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

 מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז לנכון. למשתתפי ככל שתמצא
לפגוע,  או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו  חברהה כנגד שהוא וסוג

 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על  חברהה של מזכויותיה בזכות

 או התקשרות עמו, זכייה של מציעלבטל בכל רשאית  החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.3
החברה הוכחה המניחה בידי , וכן בכל מקרה בו ההליךבכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי 

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי מי או המציע כי את דעתה, 
אינה נכונה, או המציע  כי הצהרה כלשהי שלהתברר אם  , אוהליךה ביבקשר עם הזכי

שלדעת החברה יכול והייתה משפיעה על תוצאות  לא גילה עובדה מהותיתשהמציע 
  ההליך.

 
התקשרות למציע למסור את ביצוע ה חברהת הרשאי , מכל סיבה שהיא, בוטלה הזכייה

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. –הבא בתור או לפרסם הליך חדש 

בהצעה  אם להוראות הדין, קיימת זכות עיוןמובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהת .11.4
תן חיסיון על מסמכים במכרז זה לא יינהזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. 

  . גבי זהות ממליצים בקשר למתן ניקוד איכותל, למעט שצורפו על ידי מציעים
 

 ביטול המכרז .12
 

)פרקים ו/או  ורשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנ החברה .12.1
, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה פרטים או חלקם וכיו"ב(

שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה 
 משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

 
אך לא  –תהא רשאית  החברהזאת, כי בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר ב .12.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  -חייבת 
 

לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  לה התברר .12.2.1
פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או 

בוססו על נתונים  שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה
 שגויים, או בלתי שלמים.
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יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .12.2.2

 בניסיון ליצור הסדר כובל.
 

על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצעים במכרז ו/או למי מרוכשי  החברההחליטה  .12.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. חברההמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 
 

  , מנכ"לרוני ענבר ד"ר                               
 

   בע"מ חבל מודיעיןפיתוח החברה הכלכלית ל
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 (1מסמך ב')
  תנאי סף ומידע אודות המציעבתצהיר עמידה 

 

 בעלים ו/או שותף במשרד המציעאני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה  (, לאחרהמציע -______________ )להלן _

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 

במתן שירותי ראיית חשבון,  1.1.2015בתקופה שמיום שנים רצופות  3למציע ניסיון של לפחות  .1

(, עבור רשות מקומית אחת לקוחהאותו ל במצטברשלושת השירותים ) וחשבות הנהלת חשבונות

גוף אותו הרציפות הנדרשת היא במתן השירותים עבור מובהר כי או תאגיד עירוני אחד לפחות. 

 . יחיד

רשות  בה חברה או עמותה -"תאגיד עירוני" -זה ויתר תנאי התצהיר לעניין תנאי לי כי ידוע 

 50%מהון המניות שהוצא ובזכות למנות לפחות  50%מחזיקה בלפחות בלבד מקומית אחת 

 מהדירקטורים

/  העירוני שם התאגיד

 הרשות המקומית 

תקופת מתן 

  םהשירותי

 שנים 3לפחות 

רצופות מאז 

1.1.2015 

 –)חודש/שנה 

 חודש/שנה(

 איש קשרמלא שם 

+ 

תפקיד 

 ברשות/תאגיד

 לפון איש קשרט

 

 

 

  ____מחודש

 ועד  _____שנת 

 _____חודש 

 / עד היום____שנת

  

 

 לפחות את כל בעלי התפקידים שלהלן: ,בהעסקה ישירה, והמציע מעסיק במשרד .2

רואה החשבון המיועד לטפל ) אחד מהםמוסמכים בעלי רישיון תקף, כאשר  שני רואי חשבון .א

 :שנים 8התמחות( של לפחות  יק החברה ככל שהמציע יזכה במכרז( בעל ותק )לא כולל שנותבת

 כרואה חשבון מוסמךותק  רישיון מספר  שם מלא  

ישמש גם ). בשנים

– לניקוד איכות ההצעה

 (ד'קריטריון 

מיועד לטפל הרוה"ח 

, בעל ותק בתיק החברה

 שנים 8לפחות של 
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 2רו"ח 

 

 

 

  

 ח המיועדהרוהנ"ל וקו"ח של של  רו"חיון מצ"ב להצעתנו צילום ריש" . 

שנים במתן  5(  בעל ניסיון של לפחות מדופלםחשבונאי בכיר ) – מנהל חשבונות מדופלם .ב

 :)לפחות גוף אחד( םעירוני יםת ו/או תאגידומקומי יותשירותים לרשו

 שם מלא  

 + 

 ז.ת.

במתן   ותק

ת יושירותים לרשו

ת ו/או ומקומי

 יםעירוני יםתאגיד

. יםשנ 5לפחות  -

ישמש גם לניקוד )

 -איכות ההצעה

 (קריטריון ה'

ת ו/או ת מקומירשו

ם לה עירוניים תאגיד

 פק שירותיםיס

קשר אצל איש 

 –הלקוח 

 א , מלשם 

  תפקיד,

  טלפון

חשבונאי 

בכיר 

 )מדופלם(

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  החשבונאי הבכיר )מדופלם(תעודת ההסמכה של מצ"ב להצעתנו צילום . 

 

משרד פעילות כולל של מוצהר בזאת כי ותק  - (קריטריון ב') לצורך ניקוד איכות ההצעה במכרז .3

 לתאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות , חשבות והנהח"שחשבוןראיית שירותי בתחום  המציע

 : הנו כמפורט להלן

 ________ שנים.
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 (ניתן לצרף המלצות) להלן רשימת לקוחות - ('גקריטריון ) לצורך ניקוד איכות ההצעה במכרז .4

 דופלם(,ו המציע, רואה החשבון המיועד לטפל בתיק החברה והחשבונאי הבכיר )מלהם סיפק

, אחד מהם לפחות ואילך 2010משנת שירותי ראיית חשבון ו/או הנהלת חשבונות ו/או חשבות 

 . רשות מקומית/תאגיד עירוני

שאותו לקוח ימליץ על יותר מגורם אחד )מציע ו/או רו"ח ו/או חשבונאי(, ככל  אין מניעה מובהר כי

 .שסיפקו לו שירותים כאמור

הגורם עבורו ניתנת 

 ההמלצה

איש מלא שם   הלקוחשם 

 + תפקיד קשר

 קשר טלפון איש

 משרד המציע

 1ממליץ 

מקומית/תאגיד רשות 

  -עירוני

______________ 

  

 משרד המציע

 2ממליץ 

 

 

 

 

 

  

רואה החשבון המיועד 

 לטפל בתיק החברה

 1ממליץ 

 

מקומית/תאגיד רשות 

  -עירוני

______________ 

  

 

 

 

רואה החשבון המיועד 

 לטפל בתיק החברה

 2ממליץ 

 

 

 

 

 

 

  

החשבונאי הבכיר 

 )מדופלם(

 1ממליץ 

 

מקומית/תאגיד רשות 

  -עירוני

______________ 

 

  

החשבונאי הבכיר 

 )מדופלם(

 2ממליץ 
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 קיים / לא קייםהריני מצהיר כי למציע - ('זקריטריון ) לצורך ניקוד איכות ההצעה במכרז .5

ים אחר דו"חות חניה, ניסיון במתן שירותי פיקוח ובקרה כספי( )יש להקיף את האפשרות הנכונה

 . ואילך 1.1.2015מיום לתקופה של לפחות שנתיים רצופות  ,ר רשות מקומית ו/או תאגיד עירוניעבו

 ירוני:ע ככל שקיים להלן פרטי הרשות/תאגיד

 

/  העירוני שם התאגיד

 הרשות המקומית 

תקופת מתן 

לפחות  השירותים

שנתיים רצופות 

 1.1.2015מאז 

 –)חודש/שנה 

 חודש/שנה(

 איש קשרמלא שם 

+ 

 תפקיד בלקוח

 טלפון איש קשר

 

 

 

   

 

 

 הינו אמת. התצהיר זהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור  .6

 

 
 אישור עו"ד

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

/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ולאחרשזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
 בפניי/ה אישר, כן/תעשה יעשה לא אם, בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי/תהא יהא וכי אמתה את להצהיר

 .בפניי עליו/ה וחתם לעיל התצהיר תוכן את

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 (2מסמך ב')
 

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר
 

 בעלים ו/או שותף במשרד המציע_____________  אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז
שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה  (, לאחרהמציע -_______________ )להלן 

  :צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי
  

 המציע אצל_________________________________________ -כ משמש אני .1
אשר פרסמה  להליך(,  שהגיש הצעה המציע - ___________ )להלן_________________

 זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך, (ההליך -)להלן  בע"מ חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח 
 .ובעבורו בשמו

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

 :זה בתצהיר .3

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

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

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

 

 ג התשס בחשון"ה כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא"- 
 תנאים בטחתוה כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי, 2002 באוקטובר 31

 ;1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק לפי/או ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים

 

 2002 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו ,
 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי

,   בהליך ההצעות להגשת האחרון במועד,אך  1987-"זמהתש, מינימום שכר חוק לפי/או ו
 ;האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן הנני מצהיר בזאת כי  .5

 
  לא חלות על 1998 -מוגבלות, תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף 

 המציע.
 
 חלות על המציע  1998 -תשנ"חעם מוגבלות,  לחוק שוויון זכויות לאנשים 9סעיף  הוראות

   אותן. מקייםוהוא 
 

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

 
 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 

 עובדים או יותר. 100מעסיק  המציע 
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 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100מעסיק  )במקרה שהמציע .7
 

  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  בהליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה
זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  1998 -עם מוגבלות, תשנ"ח

 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

 פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998  -מוגבלות, תשנ"ח
ציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן )במקרה שהמ
 התחייבות זו(.

 
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .8

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 
 

 עו"ד אישור

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

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

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 (3מסמך ב')
 ודירקטוריון הצהרה על העדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 ; מועצה אזורית חבל מודיעיו בע"מ חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח 

 ( חברה והמועצהה -בהתאמה )להלן
 

 ג.א. נ.,

נו בהליך ( במסגרת הצעתהמציע -זו מוגשת על ידי __________________________ )להלןהצהרה  .1
 .  המציע בהליך ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעת החברה,שפורסם ע"י  04/2022מספר 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: החברההנני מצהיר בזאת כי  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ת האזוריות( תשי"ח ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצו 89סעיף  .2.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

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

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

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

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

זוגו, סוכנו או שותפו,  -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין  

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן  .3.1
 או שותף.

ק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חל .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

 ההצהרות הנ"ל נכונות אף ביחס לדירקטוריון החברה, הנהלת החברה ועובדיה, בהתאמה.  .3.4

יה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא תה החברהידוע לי כי  .4
 נכונה.

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

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3ועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של )מ

)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו  'א 89התקשרות לפי סעיף 
 פורסמו ברשומות.

 

 ________מציע:__________החתימת מורשי חתימה של חותמת+   תאריך:_______________ 
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 (4מסמך ב')
 

 ושמירה על סודיות תצהיר היעדר ניגוד עניינים

 בעלים ו/או שותף במשרד המציעאני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ 
היה אעשה כן אכי עלי לומר את האמת, שאם לא  שהוזהרתי לאחר  (,המציע -_______________ )להלן 

  :כי (לכל עובד מטעמו)לרבות ביחס למציע , מצהיר בזאת לעונשים הקבועים בחוק יצפו

 היעדר ניגוד עניינים .א

 

 . ההתקשרותשירותים בתחום  לכםאני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אתבקש לספק  .1

למתן  בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע .2
את  שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה הפניה, ובכלל נושא השירותים

  .עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של במצב המציע

 עניינים בניגוד עלול להימצא המציע שבשלם מצב או נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .3
 יכםולפעול לפי הנחיות ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת לנוהיוודע  עם כאמור, מיד

 והבלעדי, תוכל כםשלא ניתן להסדיר את החשש, לפי שיקול דעת וידוע לי שככל שתסבר .בעניין
 .כל טענה ו/או דרישה בשל כך נוולא תעמוד למנו לסיים את ההתקשרות ע

 ההתקשרות, אנוש מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע .4

 .שהוא שלב בכל

 מלא בכל פרטיו, על גבי הנוסח שצורף על ידכם.  –רצ"ב שאלון לבחינת היעדר ניגוד עניינים  .5

 

 שמירה על סודיות .ב

 

 ההליכים של תוצר שהוא המידע את או נולידיעת שיובא המידע את לשמור מתחייב המציע .6
 שימוש בו מוחלטת, ולעשות ודיותבס עמכם ו/או על ידי במסגרת ההתקשרות המציעשינתנו ע"י 

 .החברה ידי על כפי שייקבעו הנדרשים מתן השירותים לצורך ורק אך

 למסור לפרסם, להעביר,  להודיע,  לא מתחייב אנימכלליות האמור,  לגרוע ספק, ומבלי הסר למען .7

 .ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או
 מידע ידוע או פומבי. האמור לעיל לא יחול על .8

 
 אמת.שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי זהו  .9

_________ 
 חתימה    

 
 עו"ד אישור

 "ה ____________ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 להצהיר םהעלי כי הםשהזהרתי ולאחר, __________  -ו  .ז.__________ת, ____________  -ו 

 התצהיר תוכן את בפניי ואישר, כן ויעש לא אם, בחוק הקבועים לעונשים יםצפוייו יה וכי האמת את
 .בפניי עליו ומוחת לעיל

 
_______________ 

 "דעו וחותמת חתימה
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  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 תפקידים וכהונות  -'חלק א
   פרטים אישיים 

 ______________________שם משפחה :____________________________
 שם פרטי :__________________________________________________

 __/__  /מס' זהות ________________ שנת לידה __
 ישוב :________________ מיקוד :____________/כתובת: רח' _________________ עיר

 _____________מס' טלפון :_________________ מס' טלפון נייד :______
 

  תפקידים ועיסוקים 
שנים  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 אחורה )לרבות כשירה/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )עירייה, שותפות, עמותה וכיו'(.

להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות  )יש לציין במופרש גם תפקידים בהתנדבות נא 
.) 
 

שם המעסיק 
 וכתובתו

תחומי הפעילות 
 של המעסיק 

התפקיד ותחומי 
 האחריות 

 תאריכי העסקה 

 
 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

  תפקידים ציבוריים 
 לעיל . 2א צוינו בשאלה שלפירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחרונה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 

 הגוף 
 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד 
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  חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים 
שויות או גופים אחרים, פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, ר

 בין אם הם ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים .
 שנים אחרונה . 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 
שם 

התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

 
 
 

תאריך 
התחלת 
הכהונה 
ותאריך 
 סיומה 

סוג הכהונה 
)דירקטור 
חיצוני או 

מטעם בעלי 
 מניות. 
בר ומדככל ש

בדירקטור 
נא -מהסוג השני

לפרט גם שמות 
בעלי המניות 
 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

  קשר לפעילות הרשות המקומית 
 כאזרח שלא האם יש ,או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,

לפעילות הרשות המקומית שבה אתת/ה מועמד/ת לעבוד/או לגופים  המקבל שירות,
הקשורים אליו)ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות 

 המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?
 

 שנים אחורה . 4נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 
לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים -"בעל עניין" בגוף

מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה 
,בתאגידים הנסחרים 1968-התשכ"ח שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,

 בבורסה(.
 

 כן / לא 
 אם כן, פרט/י:

________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________________ 
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  לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאומר בשאלות 
לעיל לגבי קרובי משפחתך יש להתייחס לתפקידים  2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 בלבד. בהווהולכהונות 
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות 
לעיל )למשל, אם בן/ת זוגך עירייה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, 

 תאריך 
 

 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.-"קרוב"
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

  זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד 
)במישרין או בעקיפין (, או כפופים לך האם את/ה ומי שאומרים להיות ממונים עליך 

בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם 
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או 

 זיקות אחרות ?
 

 כן / לא 
 

 אם כן, פרט/י:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________ 
 

 ד עניינים תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב שח חשש לניגו 
שלך או של קרוביך, שעלולים שלא פורטו לעיל , האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאילו את/ה מועמד/ת?
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בו-"קרוב"
 

 כן / לא
 אם כן, פרט/י: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________ 
 

  מקרוביך שעלולים תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים שלך של קרוביך, האחרים ושל
 להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 

על תפקידים, עיסוקים, בהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,  יודע לךהאם 
שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים 

ניינים בתפקיד קרובים ושותפים עסקיים(,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ע
 שאליו את/ה מועמד/ת?
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 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם 

 לפעילות הרשות המקומית (.
 

 כן / לא
 אם כן, פרט/י:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 
 

 ת חיים ועיסוקים פירוט קורו 
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט 

 עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
 

  אחזקות במניות 
פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או בגופים עסקיים כלשהם, שלך 

 או של קרוביך .
-לא כבגל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח)אין צורך לפרט אחזקה ש

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(. 1968
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בו-"קרוב"

 כן / לא 
 אם כן, פרט/י:

 שם התאגיד/ הגוף 
 

שם המחזיק)אם 
המחזיק אינו 

 המועמד(

תחום עיסוק  החזקות  %
 התאגיד/הגוף

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

  נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד
 עניינים 

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 
 בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ? 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בו-"קרוב"
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________ 
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  חבות כספים בהיקף משמעותי 
האם את/ה קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות 

 או להתחייבויות כלשהם?
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בו-"קרוב"
 

 כן /לא
 אם כן, פרט/י:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________ 
 

  נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 
, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילידוע לך על נכסים אחרים, האם 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאולי את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים  

הם בעלי עניין עסקיים(,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך 
 בהם .

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו,בין במישרין –"בעל עניין "בגוף 
ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג 

 ץ חיצוני לו .אותו ו /או יוע
 

 כן / לא 
 אם כן, פרט/י:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________ 
 

אני החתום/ה מטה _______________ ת.ז מס' ________________, מצהיר/ה 
 בזאת כי :

  ,כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים
 .נכונים ואמיתיים

  כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה
ית, אלא אם כן נאמר במופרש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו איש

 .הפרטים אינם יודעים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם יודעים לי מידיעה אישית

  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות 
 .במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד
 .עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי בנושא

  אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך
ויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעש

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי 
 הנחיותיו.

__________________                   __________________ 

 חתימה     תאריך      
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 ' ג מסמך     
 

 ייעוץלמתן שירותי  הסכם
 

 שנת ______ום ___ לחודש ____יב ,בשהםנערך ונחתם ש
 

 -ן   יב   -
 
 

 
  בע"מ חבל מודיעיןפיתוח החברה הכלכלית ל

 6083210, שהם 10רחוב מודיעים 
 (המזמין ו/או החברה -להלן )

 
  -לבין-

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 ______________ מרח'  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הספק – )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק – )להלן       
 

פורט בנספח והמ, בהתאם להוראות הסכם זה ייעוץ שירותי לקבל מעוניינת והחברה  הואיל:
 בלתי חלק ים, המהוו(השירותים –)להלן  שערכה להליךובהתאם  1נספח ג' –השירותים 

 ;זה מהסכם נפרד
 

 ;מעוניין לספק שירותים כאמור לחברה, הגיש הצעה בהליך והצעתו הוכרזה כזוכה והספק :והואיל
 

 מעביד, על-עובד סייח במסגרת קבלני, שלא בסיס על הספק עם להתקשר נתמעוניי והחברה  והואיל:
והחובות ההדדיות,  הזכויות לעניין והן התשלומים תעריפי ןלעניי מכך, הן המשתמע כל

 ;והספק מעוניין בכך ומסכים לכך
 
 

 :כלהלן הצדדים בין בזה ומותנה מוצהר  מוסכם כך על אשר

  כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1.1

 .הסכם זה לפרשנות תשמשנה לא והן התמצאות לשם ניתנות זה להסכם הסעיפים כותרות .1.2

 השירותים .2

ל מטלה שתדרוש ן כוכ 1ג' בנספחכמפורט יכללו את כל הדרוש  הספקאותם יספק שהשירותים  .2.1
 לפי צרכיה ובתחום מומחיותו של הספק. מעת לעת במסגרת זוהחברה 

 הלן: )ל שהוצג בהצעת הספק בהליךמתן השירותים לחברה יבוצע באמצעות המועמד  .2.2
 "(. היועץ"

בכפוף להסכמת החברה היועץ יוכל להיעזר בגורמי מקצוע נוספים ממשרדו על אף האמור, 
 לשם סיוע בעניינים ו/או סוגי עניינים מסוימים.
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לא  – במסגרת ההתקשרותמסוים עבודה אין החברה מתחייבת על היקף מובהר ומודגש כי  .2.3
 . מינימאלי ולא מקסימאלי

בשירותי הספק ביחס לכל השירותים הקבועים במכרז ו/או לא  החברה רשאית להיעזר
להשתמש כלל בשירותיו ביחס לחלק מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקביעתה 

 . וצרכיה מעת לעת

השירותים נשוא המכרז. לפי שיקול דעתה לא נתונה בלעדיות כלשהי בביצוע  לספקבנוסף, 
, בנושאים כפי שתמצא לנכון מעת לעת -לכל גורם אחר ות הבלעדי החברה רשאית למסור עבוד

 הדורשים מומחיות ספציפית ובכל מקרה אחר אשר תמצא לנכון. 

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף העבודות ו/או 
 בקשר למסירתן לאחרים, בכל עילה שהיא.

 את לו השירותים, וכי יש את לבצע דין כל פי לע שירכוכל מי מטעמו  הוא כי מצהיר הספק .2.4
לרשותו,  העומדים האנוש ומשאבי לרבות האמצעים, הדרושים והאמצעים , הידעהיכולת
  השירותים. אספקת לשם הנדרשים והמומחיות הניסיון

 .ביותר הגבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב הספק .2.5

 את מקצתן, או או זה, כולן הסכם לפי בותיוחו או זכויותיו להסב או להעביררשאי  אינו הספק .2.6
ובכתב,  מראש החברה הסכמת לכך ניתנה כן אם אלא לאחרים,  מתן השירותים המבוקשים, 

 .זה לעניין שקבעה החברה לתנאים ובכפוף

 מוקדם אישור שיתקבל מבלי מצד החברה, כספית בהוצאה הכרוכה פעולה כל לא יבצע הספק .2.7

 .החברה מנכ"לשל  ובכתב

יתייצב במשרד החברה ובכל אתר שיידרש לצורך מתן השירותים לחברה, לפי צרכי  קהספ .2.8
 גם השירותים את לספקפשרות קש. מובהר כי התחייבות זו כוללת אהחברה במועדים שתב

 .הצורך , לפישאינם משרדי החברה  לאתרים ולנסוע הרגילות העבודה לשעות מעבר

ות והרגולציה הרלוונטיים לתחום פעילותו, על הדין הכללים, ההנחי הוראות את כירי הספק .2.9
 .נאותה מקצועית וברמה בנאמנות, במיומנות השירותים את בצעיו עדכוניהם מעת לעת,

 ואישורים רישיונות היתרים .3

 והאישורים התקפים במסמכים מחזיק וכל מי מטעמו הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק .3.1

 .המוסמכות מאת הרשויות התקפים שוריםוהאי המסמכים לרבות דין כל להוראות בהתאם
  .שידרוש עת בכל לחברה להציגם מתחייב הספק

ויתר גורמי המקצועי  מטעמו יהיו בעלי רישיון תקף רואי החשבוןמצהיר כי  הספקבפרט, 
 . יחזיקו בהסמכות ותעודות כנדרש בתנאי הסף של המכרז

 מהותי תנאי חלקיו היא כל על זה בסעיף המפורטות הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר .3.2

 מועד בכל ובין זה חתימת הסכם בעת חלקן, בין או אלה הצהרות נכונות אי .זה בהסכם

 .זה הסכם של יסודית כהפרה ייחשב מכן שלאחר

 צו כל על בתוקף הצהרותיו, לרבות שיחול שינוי כל על מיד לחברה להודיע מתחייב הספק .3.3

 .נספחיו על זה להסכם בהתאם את השירותים ליתן יכולתו את מגביל או והאוסר שניתן
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 השירותים למתן החל בקשר דין כל להוראות בהתאם השירותים את לספק מתחייב הספק .3.4

 .זה הסכם נשוא

 ההסכם תקופת .4

חודשים ממועד  12תהווה תקופת ניסיון והיא תארך  הספקההתקשרות הראשונה עם  תקופת .4.1
שאית החברה לבטל את ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון ר. הספקחתימת ההסכם עם 

 . מכל סיבה שתמצא לנכוןימים, בכל עת  14בהתראה בכתב של 

לאחר חלוף תקופת הניסיון ובכפוף לשביעות רצונה של החברה מהספק ומההתקשרות עמו,  .4.2
חודשים ממועד חתימת  60תוארך ההתקשרות בין הצדדים עד לתקופה מקסימאלית של 

בכל עת ומכל לבטל את ההתקשרות בחלוף תקופת הניסיון, ההסכם עם הספק. החברה רשאית 
 . ימים 30, בכפוף למתן התראה בכתב של סיבה שתמצא לנכון

הסכם זה באופן יסודי או שנהג באופן שלדעת החברה  הספקבמקרה שלדעת החברה הפר  .4.3
 , תהא החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתראו גרם לפגיעה מהותית בחברה מהווה רשלנות

 .צורך במתן התראה כאמור לעיל וללא

 עניינים ניגוד מתוך פעולה איסור .5

 ובין זה הסכם י"עפ התחייבויותיו בין או עניינים בינו ניגוד כל קיים לא כי מצהיר הספק .5.1
 אם ובין כלשהם הנאה טובות תמורת או בשכר בין או האישיים,  העסקים, המקצועיים קשריו

גורם  כל לבין בינו כלשהו קשר עניינים, ואין ניגוד בה שיש התחייבות או כל עסקה לרבות לאו,
 השירותים ולצורך מתן במסגרת השירותים, זולת עוסקים שבהם לתחומים הנוגעים אחר

 עניינים לניגוד אף חשש משמעו "עניינים ניגוד). ""עניינים "ניגוד - )להלן זה הסכם ביצוע

  .כאמור

י לגרוע מכל הוראות בדבר איסור ניגוד עניינים, הן יובהר, כי אין באמור בהוראות סעיף זה כד
 .בדין והן בהלכה הפסוקה

הספק יגיש בטרם תחילת ההתקשרות שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, בנוסח חוזר מנכ"ל  .5.2
, ובמידת הנדרש על ידי החברה יחתום אף על הסדר פרטני ככל שהחברה 2/2011משרד הפנים 

 תסבור כי יש צורך בכך.

 להודיע עניינים, עליו ניגודחשש ל של במצב יימצא לגביו הספק נושא של לטיפולו שיועבר ככל .5.3

 .ופי הוראותי על ולפעול חברהמנכ"ל הל מידית כך על

מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה שיש בו ניגוד עניינים  הספק .5.4
 .במשך תקופה של שנה מסיום העסקתו בחברהגם כאמור 

, מעסיקיו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל עובדי הספקשותפיו של על  גםכל האמור לעיל יחול  .5.5
 .ומשרד

 התמורה .6

כמפורט בהצעת  ,תמורהזה תשלם החברה  הסכם פי על הספק של התחייבויותיו מילוי תמורת .6.1
 . בפועל ובשים לב להיקף ותכולת השירותים שסיפק במסגרת ההליך בו זכה הספק

ללא  ,בקשר למתן השירותים את כל הוצאות המציענ"ל היא סופית ומלאה וכוללת התמורה ה
עלויות העסקת כח אדם, נסיעות, ציוד משרדי וכל תקורה אחרת ובין השאר,  יוצא מן הכלל,

 הנדרשת במישרין ו/או בעקיפין לשם מתן השירותים לחברה.
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 ./או עדכונים אחריםהתמורה תיוותר קבועה לאורך תקופת ההתקשרות, ללא הצמדות ו

"פ האמור לעיל. הוא זכאי עדרישות תשלום עבור תשלומים להם  הספקאחת לחודש, יגיש  .6.2
 .הוגשימים מתום החודש בגינו  45התשלום יבוצע בתוך 

לחברה פירוט  הספקיגיש  לקבלת תמורה, הספקוכתנאי לזכאותו  עם הגשת החשבון לתשלום .6.3
ושכה"ט לו הוא  בכל מטלה , היקף שעות הטיפולףבמהלך החודש החול בדבר העבודות שביצע

 זכאי לפי ההסכמות עם החברה בקשר לעבודות אלו. 

מובהר בזאת, כי על התמורה הנזכרת לעיל, יתווסף מע"מ בשיעור כחוק, כנגד קבלת חשבונית  .6.4
 מס/קבלה כדין.

 עבודה בין הצדדים העדר יחסי .7

בות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר ולמי מטעמו )לר הספקכל התשלומים המגיעים לעובדי  .7.1
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 
לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור 

 הספקם זה, יחולו על שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכ
 וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והחברה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה.

 ולגבי לגביו אחראית החברה ואין עצמאי הינו קבלן הספק כי הצדדים בין ומותנה מוסכם .7.2
 שעלול אחר נזק כל או תאונה מחלה בגין הפועלים מטעמו או ידו על המועסקים או עובדיו
 חייבת החברה אין מביצועם, וכן כתוצאה השירותים או מתן כדי תוך מהם למי םלהיגר

 .השירותים מתן עבור הלאומי לביטוח בתשלום

 על החברה, יהיה השירותים כעובד את סיפק מטעמו מי או הספק של עובד כי וייקבע היה .7.3

 .כאמור קביעה לחברה בשל שיהיו ההוצאות על כל דרישה עם החברה, מיד את לשפות הספק

 ביטוח חובתאחריות בנזיקין ו .8

או מי  הספקיישא באחריות על פי דין לנזקי גוף ו/או רכוש עקב מעשה או מחדל של  הספק .8.1
, בגין כל סכום ששילמו או שחויבו לשלם )לרבות האו מי מטעמ החברהמטעמו ויפצה את 

יימצא  הספק הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד(, בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדם, אשר
אפשר תעל כל דרישה ו/או תביעה כאמור ו ספקודיע להחברה ת. לפי החלטת החברה אחראי לה

 .לו להתגונן בפניה

  ביטוח .9

 .להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו פיםהמצור ,2ג' ינספחלעניין ביטוח יחולו הוראות 

 סודיות שמירת  .10

גורם, במישרין,  לידיעת כל להביא או להעביר, להודיע, למסור ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .10.1
 מכל סוג מסמך חפץ,  מסחרי,  נתונים,  סוד ידיעה,  מידע,  כל שהיא,  דרך בכל או/ו בעקיפין 

, הספק לידי סודי"( שיגיעו "מידע :הכלל )להלן נכסי אינם טיבם שלפי אחר דבר כל או שהוא
 בקשר עם או/ו ביצועו עם שרבק או בתוקף זה,  להסכם או בקשר עקב מטעמו מי או עובדיו

 מראש החברה אישור ללא  - מכן לאחר או/ו לפניו ההסכם,  במהלך ביצוע החברה, וזאת

 .ובכתב

שיגיעו  או לו רשמי שנמסר מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב הספק .10.2
 .החברה עם או בקשר ביצועו עם בקשר או בתוקף זה,  הסכם ביצוע עקב אליו
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 קביעת שמירת סודיות, לרבות לעניין מיוחדים הסדרים בדבר לספק להורות רשאית רההחב .10.3
 אחר למלא מתחייב הספקו עבודה מיוחדים נוהלי או מידור מיוחדים, הסדרי בטחון הסדרי

 .בנדון החברה דרישות

 זה, אלא לביצוע הסכם מלבד כלשהי למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב הספק .10.4

 .המוסמך החברה נציג מאת בכתבו מראש באישור

 ההינו רכוש נתינתם אגב או עקב שנמסר או השירותים במתן הקשור מידע או חומר כל .10.5
 החברה לעובדי לאדם אחר, פרט למסור רשאי אינו מטעמו מי או ,הספקו החברה של הבלעדי

 לשמור רשאי אינו במתן השירותים, וכן הקשור מידע או חומר, ציוד לכך, כל המוסמכים

 .החברה מאת בכתב לאישור בהתאם כאמור אלא מסמך או חומר כל של העתקים לעצמו

 תקשרותהסיום ה .11

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על ידי מי מהצדדים, מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא )לרבות  .11.1
במקרה של מחלוקות או חלוף תקופת ההתקשרות(, תחליט החברה על אופן המשך הטיפול 

 וטרם הסתיים בהם הטיפול.  הספקולו של בנושאים שהיו בטיפ

תוך הסכמות  הספקמהם ע"י  בחלק או אלו הטיפול בנושאים סיום את החברה רשאית לדרוש
או להחליט כי הטיפול יועבר לצד שלישי. לאחר סיום ההסכם על שכרו לצורך המשך הטיפול 

 לא תעמוד כל טענה או דרישה בקשר להחלטת החברה.  לספק

עד  עבור החברה שעשה העבודה כל ואת שברשותו החומר כל לחברה את העבירל מחויב הספק
על אף האמור, החברה רשאית להורות  .פגיעה בחברה שום וללא דיחוי ההסכם, ללא להפסקת

 .  הספקעל העברת המידע והחומר כאמור למחליפו של 

 תשלום בשל לא שהיא, לרבות סיבה מכל כלשהו חומר אצלו רשאי לעכב אינו הספק כי מובהר

 .או בשל מחלוקת על תשלום כלשהו לו המגיע

מתחייב בכל מקרה להעביר למחליפו את הטיפול בעניינים הנ"ל ובכל נושא הנוגע לחברה  הספק
למחליפו באופן מסודר וראוי, תוך חפיפה מפורטת ושמירה על האינטרסים של החברה ועל 

 טובתה בלבד.

 בצורה מלאה, מסודרת החברה לרשות יעמיד קהספ שהיא סיבה מכל זה הסכם סיום עם .11.2

 – זה )להלן הסכם לשירות ולביצוע בקשר ברשותו הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית
 "המידע"(. 

 קיים, בכתב,  הוא שבו אופן בכל החברה,  שלישי שתמנה לצד או/ו לחברה יועבר המידע כל

 תמורה כל וללא החברה,  י"ע שייקבע זמנים בלוח  אופן אחר, כל או/ו פ"בע מחשב,  בקבצי

 החברה. של הבלעדי קניינו הינו המידע כל כי בזאת ספק, מובהר הסר למען  .נוספת

 או בקשת החברה, לחברה פי על כן לפני או ההסכם תקופת סיום עם להחזיר מתחייב הספק

 סגרתבמ או/ו לצורך או שערך/ו השירותים מתן לצורך שקיבל חומר כל החברה שתורה למי

 .זה הסכם נשוא השירותים מתן

 .הסכם זה הפסקת לאחר גם יחולו סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .11.3

 ישוב מחלוקות .12

הצדדים מתחייבים כי יעשו ניסיון ממשי לסיים בהסכמה ובתום לב כל מחלוקת שתתגלע  .12.1
 ביניהם בקשר להתקשרות זו. 
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הסכמות מתחייבים הם זה כלפי זה לבחון באופן תם במקרה שלא עלה בידי הצדדים להגיע ל .12.2
 לב את האפשרות לקיים גישור בפני גורם מוסכם במועצה ו/או מטעמה ו/או גורם חיצוני אחר. 

 שונות .13

 לא תעמוד זכות קיזוז ו/או עיכבון כנגד החברה.  לספק .13.1

 בכתבנעשה  אם רק תקף יהיה הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי הצדדים על מוסכם .13.2

  .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על ונחתם

הצדדים,  זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .13.3
 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה מצג,  הסכם,  כל והם מבטלים

לא זה,  הסכם פי על זכויותיה במימוש החברה של שיהוי או ויתור, הנחה, הימנעות שום .13.4
 .בכתב נעשו אם אלא מניעה או כויתור יתפרשו

אישי, בפקס, או  באופן למשנהו אחד צד מאת תימסר זה הסכם לפי הודעה כל כי בזה מוסכם .13.5
 לאחר ארבעה שנתקבלה ותחשב זה,  בהסכם הנקובות הצדדים לכתובות בהתאם רשום בדואר

 ראייה לתאריך תשמש הדואר חותמת הנושאת קבלה ;הדואר לבית המסירה מיום ימים
לחלופין ניתן למסור את ההודעה במסירה אישית או בדוא"ל שייחשב כנתקבל לאחר  המסירה

  .אישור הצד השני על קבלתו
 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראייה
 
 

      _________________________     _________________ 
 החברה        הספק 

 
 

 ידתאגהוא  הספקשאישור עו"ד במקרה 
 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
תם, , וחתימהספקמורשי החתימה של  -_________ _______________________ת.ז _________

 לכל דבר ועניין.  הספק, מחייבת את הספקבצירוף חותמת 
            
          

 עו"ד ____________,        
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 1'גנספח 
 םמפרט שירותי

 וחשבות שכר לחברה, למינהלת; שירותי הנהלת חשבונות .1

, קליטה של הכנסות והוצאות  ₪מיליון  100-חברה עם מחזור שנתי של כ - הנהלת חשבונות 1.1

, ביצוע התאמות ספקים , לקוחות , בנקים און ליין. בקרה ובדיקה של רישום ההוצאות לפי 

יווח לרשויות המס עפ"י דרישות החוק . בדיקות והתאמות על פי דרישות מרכזי רווח . ד

 מע"מ )החברה מדווחת באופן מקוון למס ערך מוסף(;

ייעוץ בדיני עבודה , דיווח לחברות הביטוח , קרנות השתלמות , קופות גמל  - חשבות שכר 1.2

רשויות המס וקרנות הפנסיה, הכנת תלושי שכר , מעקב חופשות , מחלה והבראה, דיווח ל

 עפ"י דרישות החוק  , ביצוע סימולציות שכר לפי הצורך . 

הכנת תקציב, בקרת ביצוע רבעונית,  - שירותי הנהלת חשבונות, בקרה כספית לרשות החניה .2

על סליקת כ.א. בגין דו"חות ברשות החנייה, בקרה והתאמה של כל תנועה בין הרשום  פיקוח 

יצוע התאמה ברמה חודשית והשוואה בין הדוחות בספרים לרשום במערכת התפעולית.  ב

התפעוליים לרשום בספרי החברה , הכנת דוח חודשי הכנסות והוצאות של פעילות רשות החניה , 

 הכנת תחשיב חודשי הכולל  חלוקת התקבולים ברמה חודשית בין הכספים של החברה והמועצה. 

  –שירותי ראיית חשבון לחברה, למינהלת ולרשות החנייה  .3

תקופה. \מתום השנה 90ביקורת , עריכה והכנת דוחות כספיים שנתיים וחצי שנתיים תוך  3.1

הדוחות יכללו את הדוחות בכספיים )עפ"י הכללים החשבונאים המקובלים והכללים של 

 משרד הפנים ( , דוח התאמה למס הכנסה וכל הנספחים הנלווים.  

המים ורישיון החברה לאספקת הכנת דו"חות הנדרשים ע"י רשות המים בהתאם לכללי  3.2

 מים.

 ייצוג החברה בפני רשויות המס השונות, למעט דיוני שומה במחלוקת;  3.3

  -שרותי חשבות  .4

הכנת תקציב שנתי, בקרה ופיקוח על ביצוע התקציב ברמה חודשית , עדכון התקציב בעת  7.1

 ללית. הצורך. הצגת התקציב , השוואה לביצוע , לוועדת כספים, דירקטוריון והאסיפה הכ

הכנת דיווחי השכר למשרד הפנים ולממונה על השכר במשרד האוצר )דו"חות שכר החדשים  7.2

במערכת  on-lineושנתיים הנדרשים ע"י משרד האוצר, לרבות דיווח חודשי 

 האוצר( משרד של ברגע הפצה

 מכלול דו"חות השכר הנדרשים למשרד הפנים ומשרד האוצר; 7.3

 

 דוח שנתי ושידורו לרשם החברות. הכנת   -הכנת דוחות לרשם החברות  .5

, התייחסות לנושאי הביקורת ומתן מענה והסברים , השתתפות פעילה בביקורות  ליווי וייצוג .6

אגף התאגידים במשרד הפנים,   שומה וניכויים, ביקורת –בדיוניה )ביקורת פנים, מס הכנסה 

 ביקורת רשות המים(; 
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ריון וועדות המשנה למינהן )כספים, ביקורת, השתתפות בישיבות אספת בעלי המניות, הדירקטו .7

 מנהל וכ"א, תמיכות(.

 -כללי .8

לנושאי משרה ובעלי תפקידים בכל מגוון תחומי המינהלת ורשות החניה יעוץ לחברה,  8.1

 מומחיות הספק.

השתתפות בישיבות הנהלה, דירקטוריון ויתר ועדות ומוסדות החברה, וכן בישיבות ודיונים  8.2

 החברה. נוספים, הכל לפי צרכי

 הגעה פיסית למשרדי החברה או לכל אתר אחר שיידרש לצורך מתן השירותים.  8.3

 זמינות ומענה שוטפים לצורך טיפול בענייניה של החברה, המינהלת ורשות החניה.  8.4

 הקשור לפעילותה של החברה המינהלת, רשות החניה. כל עניין נוסף 8.5
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 2'גנספח 
 הוראות ביטוח 

ו/או הישובים  חבל מודיעןבע''מ ו/או מועצה אזורית  חבל מודיעין: החברה הכלכלית לפיתוח היאהחברה בסעיף זה )ביטוח( 
 בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או יחידות סמך של המועצה ו/או גופים קשורים למועצה

 .ו/לרבות במפורש מנהלת פארק התעשיה ורשות החניה
 
לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  הספקריות מבלי לגרוע מאח .1

שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן:  שבעולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך 
 ורף ולהלן:(, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור הביטוח המצ"התקופה הנוספת"

 
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח  ₪ 000,0002,, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית .א

יכלול את הכיסויים/ההרחבות הבאות: אובדן מסמכים, עיכוב ו/או שיהוי עקב מקרה ביטוח, מרמה ואי יושר של 
, והיא גם תוגדר כצד הספקלמעשי ו/או מחדלי עובדים. החברה תתווסף כמבוטח נוסף לפוליסה לעניין אחריותה 

חודשים  6ג' לצורך פוליסה זאת. ככל שהפוליסה הנה על בסיס מועד הגשת התביעה היא תכלול תקופת גילוי של 
 לפחות ותאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה. 

 
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 000,0002,ך של , בגבול אחריות בסביטוח אחריות כלפי צד ג' .ב

בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם וכן כיסוי לתביעות תחלוף של  הספקהביטוח יכלול כיסוי לחבות 
, הספקהמוסד לביטוח לאומי. הביטוח יורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

 יף אחריות צולבת. . בכפוף לסע
 

לעובד, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .ג
 .הספקיורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף היה ותיחשב כמעבידה של מי מעובדי 

יצא ידי חובת עריכת ביטוח  קהספאינו מעסיק כל עובד/ים לצורך ביצוע ההסכם אזי, מוסכם כי  והספקבמידה 
 המצורף.)א( 2ג'נספח חבות מעבידים, ובכפוף להמצאת הצהרה בדבר אי העסקת עובדים, בהתאם לנוסח 

 כללי
יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי החברה ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או  הספקכל ביטוחי  .2

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
 

ו/או  הספקלעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת הזהירות של  הספקריג אם קיים בביטוחי כל ח .3
 מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

 
להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם  הספקללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על  .4

להסכם זה ומהווה חלק בלתי  )ב(2ג'מורה, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כנספח להתקשרות ו/או לתשלום הת
להמציא לידי החברה אישור עריכת  הספקנפרד ממנו, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת הביטוח, על 

הסכם זה בתוקף. לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד  הספקביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 
להציג אישור  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על 

 ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.
 

לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או  הספקכמו כן, על  .5
השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וככל שרלוונטי, ביטוח  הנדרשים לשם מתן

 הספקלאתרי החברה. כן מתחייב  הספקחובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי 
 ₪ 1,000,000שלא יפחתו מסך של לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות 

 למקרה.
 

כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה  הספקמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .6
מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל  הספק. הספקמזערית המוטלת על 

 ור.הקשור לגבולות האחריות כאמ
 

כאמור לעיל, במפורש  הספקלחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .7
לבצע כל  הספקלרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו. לדרישת החברה, על 

 על פי הסכם זה. הספקחים להתחייבויות שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטו
 

המשמש לצורך תחומה ו/או מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא ל הפוטר את החברה ו/או מי מטעמ הספק .8
ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין ו כמתן השירותים, וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם לו, ולא תהיה ל

 ק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כל אובדן ו/או נז
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק  .9
יטוח ההולמות את לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ב הספק, מתחייב הספקמהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם 

 אופי והיקף ההתקשרות.  
 

 מובהר כי הפרת הוראות נספח זה תהווה בגדר הפרה יסודית של ההסכם.
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 )א(2ג'נספח 

 לעניין אי העסקת עובדים

 
 

 
 לכבוד

 לפיתוח חבל מודיעין בע"מהחברה הכלכלית 

  6083210, שהם 10רח' מודיעים 
 ("החברה")להלן: 

 
 

 
 

 ("הספק"_____________ )להלן: ביטוחי _______ הנדון:
 
 
 

, אשר הומצא הספקלבין  החברהבהמשך לאישור עריכת הביטוח אשר צורף כנספח להסכם שנערך בין 
, הספקכשהוא חתום בידי המבטחים, אני החתום מטה _______________, נציג מוסמך מטעם  לחברה

 -מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:
 
 .לחברהצורך ביצוע ההסכם ו/או מתן השירותים אינו מעסיק כל עובד/ים להספק  .1
אזי, מתחייב  לחברהיעסיק עובד/ים לצורך ביצוע ההסכם ו/או מתן השירותים  ובהמשך, הספקהיה  .2

חבות את אישור עריכת הביטוח כאשר סעיף  החברהלהציג בפני  –טרם העסקתם  – הספק
 שבו, בתוקף.  המעבידים

 

 

 

____________________ 

תמתחתימה וחו  

 

____________________ 

 תאריך
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 אישור קיום ביטוחים -)ב(2נספח ג'

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
 ביטוחסכומי 

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

כיסויים 
נוספים 
 בתוקף

מט סכום
 בע

מטב סכום
 ע

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

          רכוש

קבלנים  307    ₪ 2,000,000     צד ג'
וקבלני 

 משנה
ר ויתו  309

על תחלוף 
לטובת 
מבקש 

 האישור
כיסוי  315

לתביעות 
 המל"ל 

מבוטח  321
נוסף בגין 

מעשי ו/או 
מחדלי 

 –המבוטח 
מבקש 

 האישור
מבקש  322

האישור 
מוגדר כצד 

 ג' 
רכוש  329

מבקש 

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

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

 שם

פיתוח החברה הכלכלית ל
חבל מודיעין בע''מ ו/או 

מועצה אזורית חבל 
מודיען ו/או הישובים 

בתחום השיפוט של 
המועצה ו/או תאגידים 

עירוניים של המועצה ו/או 
יחידות סמך של המועצה 

ו/או גופים קשורים 
למועצה ו/לרבות במפורש 

מנהלת פארק התעשיה 
 ורשות החניה.

 

 שם
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אחר: שירותי ראיית ☒
חשבון, חשבות והנהלת 

 חשבונות

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.   511413932ח.פ.  ת.ז./

 מען
, שהם 10רחוב מודיעים 

6083210 
 

 מען
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 כיסויים

האישור 
ייחשב כצד 

 ג'
אחריות  302

 צולבת
328 

 ראשוניות
אחריות 

 מעבידים
ויתור  309    ₪ 20,000,000    

לוף על תח
לטובת 
מבקש 

 האישור
מבוטח  319

נוסף היה 
וייחשב 

כמעבידם 
של מי 

מעובדי 
 –המבוטח 

מבקש 
 האישור

328 
 ראשוניות

אחריות 
 המוצר

         

אחריות 
 מקצועית

אובדן  301   ₪ 2,000,000    
 מסמכים

עיכוב /  327
שיהוי עקב 

מקרה 
 ביטוח

מרמה  325
ואי יושר 

 עובדים
מבוטח  321

נוסף בגין 
עשי ו/או מ

מחדלי 
 –המבוטח 

מבקש 
 האישור

ויתור  309
על תחלוף 

לטובת 
מבקש 

 האישור
מבקש  322

האישור 
מוגדר כצד 

 ג'
328 

 ראשוניות
תקופת  332

 6 –גילוי 
 חודשים

          אחר

 
אים כפי פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המת

 (:ג'המצוין בנספח 
 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 007
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
  המבטח:
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 'דמסמך 

 כתב הצעה והתחייבות
 לכבוד

 בע"מ חבל מודיעיןהחברה הכלכלית לפיתוח 
    

 נ.א.ג.
 

   למתן שירותי יעוץ מקצועי בתחומי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות  04/2022מס'  פומבימכרז  הנדון:

(, את הצעת ציעהמ___________ )שם ___________הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _______________ .1
 של המציע בקשר למתן השירותים שבנדון, לפי המפורט במסמכי ההליך.  המחיר

 .ובהסכם הנלווה לו בהליךהשירותים המפורטים אנו מתחייבים  לבצע את כל  .2

להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי וכולל את כל )ההסכם עבור ביצוע העבודות נשוא  המחיר המוצע .3
ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא  ןובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע ההוצאות בין מיוחדות

 יםתשירווכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של ה נסיעות, ציודלרבות העסקת עובדים,  הסכםה
 הסכם זה.נשוא 

כל השירותים ביחס ל 20%-ל 0%לשיעור הנחה בטווח שבין הצעתנו  .4
 :הלן היא רשימת השירותים והמחירים שלשב

 

 הנחה %___________  

 

ההצעה תחול על . תיפסל על הסף -הצעה שתשקף תוספת למחירים ו/או תחרוג מהטווח המותר 
 .ולא ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירותים בלבדכל השירותים שלהלן, 

 

 :שירותים ומחירי מקסימוםפירוט 
 ;לחודש ₪ 7,500 - עבור שירותי הנהלת חשבונות 1.1

 ;לחודש ₪ 3,000 -חשבות   עבור שירותי 1.2

 ;לחודש ₪ 4,500–עבור שירותי ראיית חשבון  1.3

סכומים  –עבור שירותי ראיית חשבון, הנהח"ש, פיקוח ובקרה כספית ברשות החנייה  1.4

 כדלקמן:

 לחודש; ₪ 1,200–שירותי הנהח"ש, ושירותי ראיית חשבון  1.4.1

 פיקוח ובקרה כספית: 1.4.2

 לחודש; ₪ 3,000 -דו"חות בחודש 500עד  1.4.2.1
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 לחודש; ₪ 4,500 -דו"חות בחודש 750עד  1.4.2.2

 לחודש; ₪ 6,000 -דו"חות בחודש 1,000עד  1.4.2.3

 לחודש; ₪ 7,500 -דו"חות בחודש 1,250עד  1.4.2.4

 לחודש. ₪ 9,000 -דו"חות בחודש 1,500עד  1.4.2.5

 

הסכומים המפורטים לעיל, לאחר יישום הנחת הזוכה, מהווים תמורה מלאה עבור כל השירותים 

 המפורטים.

 

  הנו אישור מנהלת רשות החנייה בדבר היקף הדו"חות החודשיים. 1.4בסעיף תנאי למתן התשלום 

 
 ח.פ. ________________  שם המציע: _______________

 
 חתימה + חותמת : ______________  תאריך: _______________      

 
 

 שם איש קשר מטעם המציע: ______________
 

 _________________:______איש קשר מטעם המציע מספר טלפון
 

 דוא"ל איש קשר מטעם המציע: _________________
 

 מספר פקס':_______________________
 

 
 "דעו אישור

 

)להלן:   _________________, מס' רישום ______________ עו"ד של______________  אני הח"מ
אצל המשתתף כי וקיים;  תאגיד פעילעוסק מורשה ו/או המשתתף הינו "( מאשר בזה כי המשתתף"

כי והמשתתף; צורך הגשת הצעת כל דין לולפי  לפי מסמכי התאגדותוות ההחלטות הדרושהתקבלו 
, על ההצעה ועל משתתףשהם מורשי חתימה ב ,____________________ _______ חתמו ה"ה בתאריך
 .אתו לפועלזה והוצ להליך, באופן המחייב את המשתתף לכל דבר ועניין בקשר ההליךמסמכי 

 
            
  חתימה + חותמת עו"ד                    

 
 
 


