המועצה המקומית
כפר שמריהו

מכרז פומבי מס' 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על
עבודות הנדסיות

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

תוכן חוברת המכרז
כל המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם ,ויקראו להלן "מסמכי
המכרז":

הזמנה להציע הצעות 3 ....................................................................................................................
מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים 4 ..........................................................................................
נספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז 12 ........................................................................................
נספח א -2/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה 13 ..........................................................................................
מסמך ב' – מפרט המכרז 14 .............................................................................................................
מסמך ג' – הסכם התקשרות 18 ........................................................................................................
נספח ג - 1/אישור קיום ביטוחים 29 ............................................................................................................
מסמך ד' – הצהרת המציע 31 ...........................................................................................................
נספח ד – 1/פירוט ניסיון קודם 33 ...............................................................................................................
נספח ד - 2/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 35 ............................................................................
נספח ד – 3/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה 37 ....................................................................
נספח ד -4/תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים 38 ................................................................................
נספח ד - 5/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות 39 ..........................................................................
נספח ד -6/אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד 40 ........................................................................................
נספח ד –7/חלקים חסויים בהצעה41 ..........................................................................................................
מסמך ה'  -הצעת מחיר 42 ..............................................................................................................

עמוד  2מתוך 42

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת שרותי
ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות במחלקה לתפעול ,אחזקה ואיכות הסביבה ,הכל על-פי התנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .החל מיום ג' ,24/7/2018
בימים א' עד ה' ,בשעות ,8:00-14:00 :בתיאום מראש בטלפון  ,09-9506699תמורת סך של  ,₪ 500אשר לא יוחזר.
כנס מציעים יתקיים ביום ב'  30/7/2018בשעה  10:00בחדר הישיבות "רכטר" במשרדי המועצה ,רח' קרן היסוד 18
כפר שמריהו .השתתפות בכנס מציעים היא חובה ותנאי להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם,
שייכתב עליה "מכרז מס' .''4/2018
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום ה'  9/8/2018בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבל ולא תובא לדיון.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

דרור אלוני,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו ( להלן" :המזמין" " /המועצה") מבקשת להתקשר עם ספק להספקת
שירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות (להלן" :הספק") ,לעבודות מטעם מחלקת
תפעול ,אחזקה ואיכות הסביבה ומטעם מחלקת ההנדסה של המועצה ,ובכפיפות למנהל המחלקה.
 .1.2השירותים יכללו שירותי ניהול וליווי פרויקטים משלב הייזום ועד מסירה סופית ושירותי פיקוח על
קבלנים שעמם התקשרה המועצה לביצוע עבודות הנדסיות שונות (עבודות בניה ושיפוצים ועבודות פיתוח,
השירותים אינם מתייחסים לפרויקטי תשתית בהיקפים גדולים שמבצעת המועצה ,כגון פרויקט הקמת
מערכת הביוב וכד').
 .1.3התשלום לספק יהיה בגין שעות עבודה במסגרת הספקת השירות ,על פי כמות שעות העבודה שסופקו
בפועל על ידי מנהל הפרויקטים מטעם הספק .היקף שעות העבודה שיבוצעו ,יהיה בהתאם להזמנת
המועצה ואישורה .מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את שאר
התחייבויותיו על פי מסמכי מכרז אלה לא יאוחר מאשר תוך  14יום ,מיום קבלת צו התחלת העבודה.
 .1.4הגדלה או הקטנה של היקף השירותים ,בכל שיעור שהוא ,לא תקנה לספק עילה לדרישה להגדלת
התמורה ,והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועצה במידה ולא תהא פנייה
לקבלת שירותים בכלל או כמות השירותים המבוקשת תהא קטנה או גדולה מהצפוי.

 .2הגדרות
המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.
במכרז ובהסכם המפורט בו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
"המזמין/המועצה"

המועצה המקומית כפר שמריהו.

"הממונה/המנהל"

מנהל מחלקת תפעול ,אחזקה ואיכות הסביבה או ממלא מקומו ,או מי שימונה על ידי
גזבר ומזכיר המועצה.

"המציע"

מי שהגיש הצעה למכרז זה.

"הזוכה  /הספק "

המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו,
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המזמין) ,וכל הבאים בשמו או
מטעמו.

"מפקח הפרויקטים"

מנהל הפרוייקט אשר יספק למועצה את השירותים בפועל מטעם הספק ,בין אם הוא
הספק עצמו ובין אם הוא עובד הספק.

"קבלן/ספק משנה"

קבלן אשר מספק שירותים לספק למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.

"השירותים/העבודות" מכלול השירותים שאותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות כיו"ב
הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.
"התמורה"

המחיר שלו זכאי הספק בגין ביצוע העבודות.

"המדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
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"מסמכי המכרז"

לעניין מכרז זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,לרבות מסמך זה על
נספחיו ,ההסכם ,שאלות  /פניות המציעים ,התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל
על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח /פורסם על ידו;

"ההסכם/החוזה"

הסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה המצ"ב כמסמך ג'.

"חג"

 2ימי ראש השנה ,יום כפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח,
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.

 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1זהות המציע -מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין
בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף
בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2ניסיון המציע-
 .3.2.1במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,סיפק המציע שירותי ניהול
וליווי פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי והפיתוח ,הכוללים מתן שירותים לפחות משלב הכנת כתבי
כמויות ועד למסירה סופית ,וזאת לפחות עבור רשות מקומית אחת ,לרבות תאגיד של רשות
מקומית ,בהתקשרות שנמשכה תקופה של לפחות  12חודשים ברצף.
.3.2.2במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע שימש כמפקח על
העבודות בשני פרויקטים לפחות מסוג שיפוצים של מוסדות חינוך ו/או מבני ציבור ,אשר כל
פרויקט היה בהיקף כספי של לפחות  ₪ 400,000לפני מע"מ (לעניין תנאי זה יילקחו בחשבון רק
פרויקטים אשר הושלמו ונמסרו סופית עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז).
.3.2.3במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע שימש כמפקח על
העבודות בשני פרויקטים לפחות מסוג עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים פתוחים ,אשר כל פרויקט
היה בהיקף כספי של לפחות  ₪ 700,000לפני מע"מ (לעניין תנאי זה יילקחו בחשבון רק פרויקטים
אשר הושלמו ונמסרו סופית עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז).
 .3.3המציע רכש את מסמכי המכרז.
 .3.4המציע השתתף בכנס קבלנים שיתקיים במקום ובמועד כמפורט בטבלה בנספח א.1/
הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאי
המזמין לפסול את הצעתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים ,ל אחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
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 .4מסמכים שיש לצרף להצעה:
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר
כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .4.1להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  3.2לעיל על תתי סעיפיו ,יצרף המציע להצעתו רשימת פרויקטים
העונים על הקריטריונים שבסעיף זה ,ע"ג הטבלה בנספח ד.1/
למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המזמין עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת
חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.
 .4.2תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ע"ג נספח ד.2/
 .4.3תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח ד ,3/וחתם עליו כנדרש.
 .4.4תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח ד 4/וחתם עליו כנדרש.
 .4.5הצהרות חתומות בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות ,על גבי נספח ד. 5/
על הזוכה במכרז לדווח בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין יהיה
רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז על סמך מידע כאמור.
 .4.6תעודת עוסק מורשה.
 .4.7אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .4.8אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .4.9אם המציע הוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .4.9.1תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .4.9.2תדפיס רשם חברות/רשם השותפויות ,לפי העניין על מנהלי התאגיד ובעלי מניות ,בתוקף לשנה זו.
 .4.9.3אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח ד.6/
 .4.10קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.
 .5מחירי ההצעה והיקף ההתקשרות המשוער
 .5.1הצעת המחיר תהיה מפורטת לפי טופס הצעת המחיר הרצ"ב כמסמך ה'.
 .5.2מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות ,הציוד ,החומרים ,חומרי
העזר ,כוח האדם וכל היתר הדרוש לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי המכרז/ההסכם.
 .5.3ההצעה תהיה במחירים קבועים ,ללא כל הצמדה.
 .5.4ההתקשרות עם הספק ותשלום התמורה תהיה על בסיס שעות עבודה .כמות השעות החודשית הממוצעת
המשוערת היא כ 160 -שעות חודשיות.
 .5.5יובהר כי כמות השעות החודשית כאמור לעיל מהווה אומדן בלבד ,לשם התרשמות ,ואין בה כדי לחייב את
המועצה להזמין מהספק את כמות השעות הנקובה ,כולה או חלקה ,ולספק לא תהיה כל תביעה או דרישה
ביחס לאומדן זה ,וכי היקף שעות העבודה שיוזמן יהיה על פי צרכי המזמין בפועל ,והתמורה תשולם אך
ורק עבור שעות שסופקו בהתאם להזמנת העבודה שאישרה המועצה מראש.
 .5.6המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין
וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
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 .6הגשת הצעות
 .6.1קבלת מסמכי המכרז :את חוברת המכרז ,לשם הגשת הצעה ,ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 500אשר לא יוחזרו),
במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה ,במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א( ,1/להלן :טבלת
לוחות זמנים לעריכת המכרז).
 .6.2אופן הכנת ההצעה:
 .6.2.1את ההצעות למכרז יש להגיש ע"ג החוברת שנרכשה מהמועצה (גם אם יעמיד המזמין לרשות
המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ) .חל איסור לפרק את חוברת המכרז שנרכשה .למזמין
שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה .למרות האמור לעיל ,ומבלי
לגרוע ממנו ,יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל
הנדרש לחתום עליו לפי תנאי המכרז.
 .6.2.2על המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודות ו/או השירותים הנדרשים למזמין במכרז זה.
 .6.2.3על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז ,כשהם חתומים ,וכן לחתום
(בחתימה ובחותמת) בכל המקומות המיועדים לכך ועל כל דף של מסמכי המכרז.
 .6.2.4את המחיר יש למלא במסמך ה'" -הצעת מחיר''.
 .6.2.5על המציע לחתום בחתימה ובחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ,לרבות בכל עמוד
של חוברת המכרז.
 .6.2.6ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד
מקצועי" ,עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח ד.7/
מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי
לחייב את המזמין.
 .6.2.7אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמין
ועלול להביא לפסילת ההצעה.
 .6.2.8מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .6.3מועד ואופן הגשת הצעות:
 .6.3.1את ההצעה ,לרבות ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''4/2018את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות
המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות
המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר מהמועד (להלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בנספח א.1/
 .6.3.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .6.3.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .6.3.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .6.4תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף ע"פ המפורט בנספח א .1/תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה בתקופה
נוספת כמפורט בנספח א 1/לעיל ,על פי דרישת המועצה.
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 .7הבהרות ושינויים
 .7.1אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב למזמין ,במועדים ובדרכי התקשורת
המפורטים בנספח א. 1/
 .7.2אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע/השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .7.3המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים
(להלן" :הודעות המועצה").
 .7.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,תפורסמנה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
 .http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilעל המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה
שתועלנה לאתר המועצה .לאחר כנס המציעים הודעות המועצה תשלחנה באמצעות דוא"ל למשתתפי
הכנס .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה או נשלחה
למשתתפים טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .7.5הודעות המועצה במסגרת המכרז תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי
הודעות המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .7.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המזמין .בכל מקרה
של סתירה בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי
הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור בהודעה
המאוחרת יותר.

.8

הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 .8.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .8.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .8.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .8.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .8.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .8.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  8.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה.
 .8.3למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ע"י המציע ,המהווים שינוי
ממסמכי המכרז ו/או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
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.9

הוראות שונות

 .9.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי השירותים ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון
מרכיב ממרכיבי השירותים.
 .9.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכול כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.
 .9.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .9.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 .10אופן קביעת הזוכה במכרז
 .10.1המועצה תעניק למחיר ההצעה משקל של  60%ולאיכות המציע ,על פי מדדי האיכות המפורטים להלן,
משקל של .40%
 .10.2אופן קביעת ציון לרכיב המחיר (:)60%
הציון לרכיב המחיר יקבע על פי הנוסחה הבאה:
שקלול מרכיב המחיר =

60

x

מחיר ההצעה הזולה ביותר
מחיר ההצעה הנבחנת

 .10.3אופן קביעת ציון לרכיב האיכות (:)40%
 .10.3.1המועצה תעניק ניקוד איכות למציעים על פי אמות המידה המפורטות להלן:
#

אמת המידה

.1

מספר רשויות מקומיות להן סיפק המציע שירותי ניהול וליווי
פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי והפיתוח ,הכוללים מתן
שירותים לפחות משלב הכנת כתבי כמויות ועד למסירה סופית,
במסגרת התקשרות שנמשכה  12חודשים לפחות במהלך חמש
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .הניקוד
יינתן עבור פרויקטים שבוצעו מעבר לנדרש בתנאי הסף.

.2

הספקת שירותי ניהול וליווי פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי  2נקודות לכל שנה נוספת,
מעבר ל 12-חודשים ,בה
והפיתוח ,הכוללים מתן שירותים לפחות משלב הכנת כתבי
כמויות ועד למסירה סופית ,לרשויות מקומיות לתקופה העולה סיפק המציע שירותים
על  12חודשים ברצף לאותה הרשות במהלך חמש השנים שקדמו כאמור ברצף לאותה
הרשות
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
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ניקוד
מרבי
5

10

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
אופן הניקוד

ניקוד
מרבי
10

#

אמת המידה

.3

מספר פרויקטים מסוג שיפוצים של מוסדות חינוך ו/או מבני
ציבור בהם שימש המציע כמפקח ,אשר הושלמו ונמסרו סופית
בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
הניקוד יינתן עבור פרויקטים שבוצעו מעבר לנדרש בתנאי הסף.

 2נקודות לכל פרוייקט
(מהפרוייקט השלישי
ואילך)

.4

מספר פרויקטים מסוג עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים
פתוחים בהם שימש המציע כמפקח ,אשר הושלמו ונמסרו
סופית בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז .הניקוד יינתן עבור פרויקטים שבוצעו מעבר לנדרש
בתנאי הסף.

 1נקודות לכל פרוייקט
(מהפרוייקט השלישי
ואילך)

5

.5

מספר פרויקטים ,בתחומים המפורטים באמות המידה 1-4
לעיל ,אשר הושלמו ונמסרו סופית ואשר המציע שימש בהם
כמפקח ,בהיקף כספי כולל העולה על ( ₪ 800,000לפני מע"מ).
הניקוד יינתן עבור פרויקטים שבוצעו מעבר לנדרש בתנאי הסף.

 1נקודה לכל פרויקט
(מהפרויקט השני ואילך)

5

.6

המלצות  -חוות דעת חיוביות 1מרשויות מקומיות ,לקוחות
המציע ,כאשר הממליץ מרמת מנהל מחלקה ומעלה.

 1נקודה לכל חוות דעת
חיובית.

5
40

 1חוות דעת חיובית משמעה לעניין זה הבעת שביעות רצון מפורשת משרותי המציע.
 .11שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
 .11.3בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את נסיונו
הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 .11.4למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר
שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.5המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.6יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים ,לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .11.7ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה ,בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
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 .12הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2תוך חמישה ( ) 5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהמזמין הודיע עליו לזוכה
בכתב ,ימציא הזוכה למזמין את המסמכים הבאים:
 .12.2.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם בחתימת מקור.
.12.2.2
 .12.2.3אישור עריכת ביטוחים (נספח ג )1/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.2.4כל מסמך אחר שידרוש שהמזמין מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 .12.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למזמין הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להציג בפניו את פוליסות
הביטוח הנדרשות במסמכי מכרז זה והוא מתחייב לעשות כן בתוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד הבקשה.
 .12.4המזמין יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 .12.5לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך פרק הזמן שנדרש– רשאי המזמין
לבטל את זכייתו במכרז
 .12.6המזמין יודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם
במכרז.

 .13כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית,
אך לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .13.2המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,
ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז.
 .13.3בתוך  5ימי עבודה ידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל הדרוש
להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.
 .13.4ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת,
לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.

 .14שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
המועצה המקומית
כפר שמריהו
עמוד  11מתוך 42

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע
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נספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז
מהות

תקופה לעיון ורכישת
מסמכי המכרז

תקופה/יום/שעה

החל מיום ג' 24/7/2018

פרטים נוספים
במשרדי מזכירות המועצה רח' קרן
היסוד  18כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,8:00-14:00 :בתיאום מראש
בטלפון 09-9506699
עלות רכישה( ₪ 500 :אשר לא יוחזרו)
נפגשים בחדר ישיבות "רכטר" ,במשרדי
המועצה
השתתפות חובה כתנאי סף להגשת
הצעות למכרז .

כנס מציעים

יום ב'  30/7/2018בשעה
10:00

הגשת שאלות הבהרה

עד ליום ד' 1/8/2018

הגשת הצעות

עד ליום ה'  9/8/2018עד
השעה 12:00

במשרדי המועצה

תוקף ההצעה

 120יום ממועד הגשת
ההצעות למכרז.

תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה
בתקופה נוספת בת  120יום ,על פי דרישת
המועצה.

משך תקופת ההתקשרות

 12חודשים

למזמין שמורה הזכות להאריך את
ההתקשרות לעוד תקופות ,בנות עד שנה
אחת כל אחת ,באותם התנאים ובלבד
שמשך כל ההתקשרות לא יעלה על 60
חודש.

בכתב בלבד ,בקובץ  WORDלדוא"ל:
noa@c-on.com
לאישור קבלת המייל יש להתקשר04- :
 6336070שלוחה 7

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות.
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נספח א -2/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על ההצעה לעמוד בתנאי הסף והדרישות ,ולכלול את
המסמכים כמפורט בטבלה להלן:
על פי נספח יש/
תנאי סף/דרישה
סעיף
בחוברת

1

רשימת לקוחות העונים על הקריטריונים בתנאי סף בעניין ניסיון קודם זה

נספח ד1/

2

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח ד2/

3

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח ד3/

4

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח ד4/

5

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח ד5/

6

תעודת עוסק מורשה

7

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד
השומה וממונה אזורי מע"מ.

8

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

9

תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.

10

תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לשנה
הנוכחית.

11

תאגיד -אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה
הנוכחית.

נספח ד6/

12

חלקים חסויים בהצעה

נספח ד7/

13

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת

14

קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

אין

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין אם
לא.
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מסמך ב' – מפרט המכרז
 .1כללי:
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו ( להלן" :המזמין" " /המועצה") מבקשת להתקשר עם ספק להספקת
שירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות (להלן" :הספק") ,לעבודות מטעם מחלקת
תפעול ,אחזקה ואיכות הסביבה ומטעם מחלקת ההנדסה של המועצה ובכפיפות למנהל המחלקה
הרלוונטי לפי העניין (להלן" :המנהל").
 .1.2העבודות ההנדסיות שאותן מבצעת המועצה ובגינן נדרשים השירותים הן עבודות דוגמת המפורט להלן:
 .1.2.1שיפוצים תקופתיים ,לרבות תוספות בניה ועבודות תחזוקה שוטפת במוסדות חינוך ,מבני ציבור
ומגרשי ספורט ,לרבות עבודות הנגשה.
.1.2.2עבודות שיפוצים של מתקני משחק ומתקני כושר במרחב הציבורי.
 .1.2.3עבודות פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם.
.1.2.4עבודות תחזוקה שוטפת של דרכים וכבישים ,לרבות עבודות תיקון ליקויים ומפגעים לפי קריאה.
מובהר כי העבודות המפורטות לעיל הן לשם התרשמות ואין לראות בהן רשימה סגורה או התחייבות
מטעם המועצה לגבי השירותים שיידרשו לה.
העבודות נשוא מכרז זה אינן מתייחסות לפרוייקטים של תשתית בהיקפים גדולים שמבצעת המועצה ,כגון
פרויקט הקמת מערכת הביוב וכד'
 .2תנאים מוקדמים
 .2.1הספקת שירותי ניהול והפיקוח למועצה תתבצע אישית על ידי מפקח פרויקטים מטעם המציע ,העומד
בדרישות המפורטות להלן (להלן" :מפקח הפרויקטים") ,ולא תורשה הספקת השירותים על ידי כל אדם
ו/או גוף אחר ,למעט מילוי מקום כאמור בסעיף  4.6להלן.
 .2.2מפקח הפרויקטים שיספק את השירותים יהיה מהנדס בניין רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או
אדריכל רשום בפנקס האדריכלים או הנדסאי אדריכלות או בעל תואר בתכנון ערים ממוסד המוכר על-
ידי המועצה להשכלה גבוהה או המוכר על-ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך ,בעל
ניסיון של לפחות  7שנים במתן שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי והפיתוח.
 .2.3על מפקח הפרויקטים להיות מעודכן בכל החוקים ,הכללים ,ההנחיות ,ההוראות התהליכים ,הנהלים
וכיו"ב ,הנדרשים לשם מתן השירותים.
 .2.4מובהר ומודגש כי על הספק לקבל אישור פרטני מאת המנהל ביחס למפקח הפרויקטים שיועסק במסגרת
הספקת השירותים לפי מכרז זה מראש ,טרם תחילת עבדותו במועצה .למנהל שמורה הזכות שלא לאשר
את מפקח הפרויקטים המוצע מכל סיבה שהיא ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין
קביעת המנהל.
 .2.5למנהל שמורה הזכות לדרוש מהספק להחליף את מפקח פרויקטים ,והספק נדרש לעשות כן באופן מידי.
לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין דרישת המנהל כאמור.
 .2.6מתן השירותים על ידי מפקח פרויקטים שאינו עומד בקריטריונים המפורטים לעיל במלואם תהיה אך
ורק באישור המנהל מראש ובכתב.
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 .3תכולת השירותים:
שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים על ידי הספק יכללו את הפעולות כמפורט להלן:
 .3.1תכנון ואפיון פרויקטים:
 .3.1.1סיורים באתר הפרויקט ,בחינה וזיהוי של התנאים היחודיים באתר ובסביבת האתר ,לרבות טיפול
במיפוי האתר ומדידות.
.3.1.2ניתוח צרכים/מאפיינים ,אפיון העבודות הנדרשות.
.3.1.3לפי הצורך ,סיוע בבחירת מתכננים ויועצים חיצוניים על פי צרכי המנהל ,ובדיקת חשבונות מטעמם.
.3.1.4הכנת מפרטים ,כתבי כמויות ואומדנים ו/או בקרה וייעוץ בהכנת מפרטים ,כתבי כמויות ואומדנים
על ידי מתכננים/יועצים חיצוניים ווידוא התאמתם לסטנדרטים הנדרשים למועצה ולדרישות
במסגרת כל פרויקט/עבודה הנדסיים.
 .3.1.5קביעת לוחות זמנים לשלב התכנון ,לרבות של משימות יועצים/מתכננים חיצוניים ומעקב אחר
התקדמות ועמידה בלוחות הזמנים.
 .3.1.6ביצוע כל הדרוש לקבלת היתרים ואישורים לביצוע העבודות ,על ידי מפקח הפרויקטים עצמו ו/או
באופן של מעקב ביצוע ותיאום עבודת מתכננים/יועצים חיצוניים ,לפי העניין.
 .3.1.7ניתוח מקצועי של תוכניות ותיקונן בהתאם לצרכי המועצה.
 .3.2ליווי תהליכי מכרז/התקשרות בפטור ממכרז עם קבלנים לביצוע פרויקטים:
 .3.2.1הכנה/התאמה של מפרטים וכתבי כמויות למסמכי המכרז/ההליך.
.3.2.2סיוע בקביעת תנאי סף מקצועיים לקבלנים.
 .3.2.3ייעוץ ומעבר על מסמכי מכרז /קשה להצעות מחיר והעברת התייחסות בכתב לגורמי הרכש /יועצים
משפטיים.
 .3.2.4ניתוח מקצועי של הצעות קבלנים והכנת חוות דעת מקצועית על המציע והמוצע.
 .3.2.5השתתפות במו"מ עם קבלנים/ספקים בהתאם להנחיות המנהל.
.3.2.6ניסוח צווי התחלת עבודה.
 .3.3ניהול עבודות קבלנים על פי התקשרויות מסגרת לעבודות תחזוקה
.3.3.1ניהול עבודת קבלנים שעמם התקשרה המועצה בהתקשרות מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה.
.3.3.2בחינת האתר שבו נמצאו ליקויים או מפגעים וקביעה בדבר הצורך להזמנת הקבלן לביצוע עבודות
תחזוקה/תיקון ליקויים לפי קריאה.
.3.3.3הזמנת הקבלן בהתאם לנהלי העבודה של המועצה ותנאי ההתקשרות בין המועצה ובין הקבלן.
.3.3.4הנחיה ופיקוח על עבודות תחזוקה ותיקון ליקויים על פי קריאה.
 .3.3.5אישורי ביצוע ,בקרה ואישור של חשבונות לתשלום בגין עבודות תחזוקה ותיקון ליקויים לפי
קריאה.
 .3.4ליווי ופיקוח בשלב ביצוע ומסירת פרויקטים:
.3.4.1הכנת תוכניות עבודה לביצוע העבודות.
.3.4.2פיקוח צמוד  ,רציף ויום יומי על ביצוע הפרויקט/ים באתר ,על ידי הקבלן /הקבלנים והספק/הספקים
שנבחרו לביצוע העבודות ,ווידוא ביצוע העבודות על פי כל הסטנדרטים הנדרשים ,על פי המפרטים
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והתכניות ועל פי דין ,לרבות לעניין שמירה על הוראות הבטיחות ,ודיווח שוטף על המתרחש
בתדירות ובאופן על פי הנחיות המנהל.
 .3.4.3הכנת לוח זמנים ,ביצוע מעקב אחר עמידה בלוח זמנים ,דיווח למנהל על התקדמות ועמידה בלוח
זמנים ,לרבות מתן המלצות במקרה של סטייה מלוחות הזמנים.
 .3.4.4תיאום עבודת קבלנים וספקים שונים באתר ,לרבות קיום ישיבות תיאום ,סיכומן ודיווח למנהל.
 .3.4.5פיקוח על טיב חומרים ,על פי התקנים והמפרטים ,לרבות ביקורים אצל יצרנים וספקים טרם
הספקת החו מרים וביצוע בדיקות מעבדה ומבדקה ,ריכוז אסמכתאות על עמידה בתקנים ותוצאות
בדיקות באופן מסודר.
.3.4.6פיקוח ובקרה על עבודות מודדים ,סימון וקביעת גבהים.
.3.4.7ניהול יומני עבודה ופנקסי מדידה ,תיעוד יומי ומפורט של אירועים וסטטוס ביצוע באתר הפרויקט,
אחריות על החתמת נציג קבלן/מודד /וכו'.
.3.4.8קבלת העבודות – עריכת סיורי מסירת עבודות ורישום ליקויים ,פיקוח ובקרה על תיקוני ליקויים,
תיאום ופיקוח על מסירה סופית של פרויקטים..
.3.4.9בקרה ואישור תוכניות עדות.
 .3.4.10בדיקות לעבודות שנמסרו במהלך תקופת הבדק ,תיעוד ליקויים ,פיקוח תיאום ומעקב על עבודות
תיקון ליקויים במהלך תקופות בדק ואחריות ולאחריהן.
 .3.5פיקוח תקציבי וביקורת חשבונות:
.3.5.1בקרה תקציבית.
.3.5.2אישור ביצוע/חשבונות חלקיים וסופיים ,על סמך מדידות וביחס לתנאי ההתקשרות לעניין התמורה
בגין העבודות.
 .3.6כללי:
.3.6.1יזום ישיבות קידום עבודות וניהולן והשתתפות בישיבות לפי דרישת המנהל.
 .3.6.2תיעוד מלא ,במסמכים ובקבצים של הפעולות המתבצעות בתחומי פעילותו.
.3.6.3יעוץ מקצועי למנהל.
 .3.6.4יעוץ והשתתפות בהליכי בירור סכסוכים/תביעות בין המזמין ובין קבלנים /ספקים /מתכננים/
יועצים /תושבים /צד שלישי אחר בנושאים הקשורים בפרויקטים ,לרבות הופעה בהליכים משפטיים
לפי הצורך.
.3.6.5ביצוע כל שידרש על ידי המנהל.
 .4אופן ומועדי הספקת השירותים
 .4.1השירותים יסופקו למועצה במשרדי המועצה חמישה ימים בשבוע (בימים א'-ה') בין השעות 07:30-16:30
בהיקף בהתאם להנחיית המנהל.
 .4.2בכפוף לאישור המנהל מראש ובכתב ,תינתן למפקח הפרויקטים אפשרות לספק למועצה חלק
מהשירותים שלא ממשרדי המועצה.
 .4.3בכל מקרה שמשרדי המועצה יהיו סגורים עקב ימי בחירה או חופשות מרוכזות ,ביום שבו נדרש מפקח
הפרויקטים לספק שירותים במשרדי המועצה ,יתואם יום חלופי להתייצבות מפקח הפרויקטים במועצה.
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לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
 .4.4כל היעדרות מתוכננת של מפקח הפרויקטים ,תתואם מראש עם המנהל.
 .4.5במקרה של היעדרות לתקופה העולה על  7ימי עבודה רשאית המועצה לדרוש מהספק להעמיד לרשותה
מפקח פרויקטים מחליף ,שימלא את מקום מפקח הפרויקטים הקבוע .ככל שתדרוש המועצה מפקח
פרויקטים מחליף כאמור ,ידרש הספק להעמיד לרשותה מחליף העומד בדרישות המכרז לגבי כשירות
וניסיון מפקח הפרויקטים הקבוע.
 .4.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למועצה שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות לאלתר במקרה של היעדרות
מפקח הפרויקטים לתקופה רצופה העולה על  21ימים קלנדריים ,אף אם העמיד הספק מחליף.
 .4.7התשלום יהיה על פי שעות מתן השירותים בפועל על בסיס דו"ח שעות מפורט שיוגש ע"י הספק ובכפוף
לאישור גזבר המועצה.

 .5אמצעים שתעמיד המועצה לרשות הספק
 .5.1לצורך הספקת השירותים הנדרשים לפי בקשה זו תעמיד המועצה לרשות הספק את האמצעים הבאים:
.5.1.1משרד הכולל ריהוט משרדי ,ציוד משרדי וכלי כתיבה.
.5.1.2קוי טלפון ,מכשיר טלפון ,שירותי צילום מסמכים ופקס.
.5.1.3עמדת מחשב
.5.1.4תוכנות מקצועיות לשרטוט וכתבי כמויות
 .5.2מובהר בזאת כי המשרדים וכל אשר תעמיד המועצה לרשות הספק ישמשו את הספק אך ורק לצורך
הספקת השירותים נשוא המכרז באופן יעיל יותר ,וזאת בימים ובשעות שתקבע המועצה כפי שיימסר
לספק מעת לעת ,בשאר הימים ישמשו המשרדים והציוד עובדי מועצה או גורמים אחרים המספקים
שירות למועצה.
 .5.3עוד מובהר בזאת שאין באישור המועצה לספק להשתמש במבנים או במקרקעין לפי מכרז זה כדי להקנות
לספק זכות קניינית מסוג כל שהוא בהם למעט זכות השימוש המפורטת במפרט המכרז.

 .6התחייבויות הספק
במסגרת הספקת השירותים על פי מכרז זה תחולנה על הספק ההתחייבויות הבאות:
 .6.1שמירת סודיות :הספק יתחייב כלפי המועצה לשמור על סודיות בכל הקשור לשרותיו ולכל מידע מכל סוג
שהוא אודות המועצה ו/או עובדיה ו/או ספקיה.
 .6.2שמירה על רכוש המועצה :הספק יתחייב להשתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי המועצה באופן
שלא ייגרם לו נזק מסוג כל שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.
הספק יתחייב להשתמש במכשור חשמלי ו/או אלקטרוני ,לרבות מערכות המידע ,על פי העניין ,בהתאם
להוראות היצרן ו/או הנחיות הספק ו/או הנהלים ,הכללים ,והוראות השימוש הנהוגים במועצה.
 .6.3דיווח נוכחות :הספק יגיש למועצה דיווח חודשי מפורט אודות שעות עבודה בפועל ,במסגרת הספקת
השירותים (שעות התחלה וסיום עבודה כל יום) ,הן לגבי שירותים שסופקו בחצרי המועצה והן לגבי
עבודה מהבית/ממשרדי הספק .עבודה מהבית/ממשרדי הספק כאמור תהיה בתיאום עם הממונה ובכפוף
לאישור המועצה.
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מסמך ג' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _________ לחודש _______ שנת _______
בין:

מועצה מקומית כפר שמריהו
מכפר שמריהו
(להלן" :המזמין" ו/או "המועצה")
מצד אחד;

לבין  :שם ___________________ :
ח.פ/.ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

מצד שני;
והמזמין פרסם מכרז מס'  4/2018להספקת שירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות;
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המזמין כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שהינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל כל הרשיונות ,האישורים ,הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונו המוחלט של המזמין על פי
כל דין;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.1מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיו של המזמין במסגרת המכרז,
מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .2התחייבות הספק
 .2.1הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי
יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
 .2.2הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות ,הציוד,
החומרים ,העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי
החוזה.
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 .2.3הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את הרחובות ,את סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה
אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים
שיקבעו.
 .2.4הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב
קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או
היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
 .2.5הספק מתחייב להופיע לכל הישיבות והדיונים שיקבעו על ידי המנהל בעניינים הדורשים התערבותו
ולמלא דרישות המנהל באשר להיקף מתן השירותים בפרויקט.
 .2.6הספק יפעל בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות.
 .2.7הספק מתחייב כי ביצוע כל העבודות לפי חוזה זה והשימוש בכל הציוד ,הכלים והחומרים הנדרשים
לביצוע כל העבודות יהיו לפי כל רישיון ו/או היתר ו/או תנאי כל דין החלים על המזמין ו/או על העבודות
ו/או על האמצעים בהם נעשה שימוש ו/או על הספק ו/או הפועלים מטעמו.
 .2.8הספק מתחייב לקבל ולהציג לממונה כל אישור אותו עליו לקבל והנדרש ,לפי כל דין ,לביצוע העבודות על
פי הסכם זה וזאת בתוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד .
 .2.9הספק מתחייב להעסיק כוח אדם מקצועי ומיומן בתחומים ובכמות ,שידרשו למתן שירותיו בהיקף
שיידרש על ידי המזמין.
 .3השירותים
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם שירותי ניהול וליווי פרוייקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כמסמך ב' ,ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,ובכל מסמכי
המכרז.
 .4יחסי הצדדים
 .4.1ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין
בכך כדי לגרוע מסמכויותיו שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.
 .4.2הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי
התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .4.3בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת,
חייב הספק להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 .4.4מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.
הספק בל בד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות
תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 .4.5הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם בחוק ,וכי
לדרישת המזמין ימציא לו אישור רו"ח בעניין .הקבל מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1991
 .4.6הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הספק ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
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 .4.7הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות
ביחס להעסקת עובדיו.
 .4.8מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבחוזה כספק עצמאי ולא יהיו שוררים בין המזמין
לבין הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל
אלה אינם משתלבים במסגרת המזמין ועובדיו ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים מצהירים מפורשות
כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או מי
מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין המזמין .הספק מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו,
מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על המזמין ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או
המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.

 .5סמכויות הספק
 .5.1לצורך ביצוע תפקידיו ,יהא הספק רשאי לייצג את המזמין בכל הקשור לביצוע העבודות בפני הקבלנים,
המתכננים ומבצעי העבודות השונים ,כמו גם בפני הרשויות ,והכל תוך תיאום ובכפוף לקבלת הנחיות
מהמנהל וקבלת אישורו המוקדם לכל פעולה בשם המזמין.
 .5.2הספק יהא רשאי לדרוש ולקבל לעיונו מאת כל אחד מן הגורמים הנ"ל כל חוזה ,תכנית ,חשבונית ,קבלה
וכל מסמך אחר הקשורים בביצוע הפרויקט והדרושים לו לשם ביצוע הביקורת ו/או המעקב ,על פי שקול
דעתו ,וככל הנדרש ,בתיאום עם המנהל.
 .5.3הספק יהא רשאי לזמן ו/או לכנס ישירות את כל הגורמים המעורבים בביצוע פרויקט או חלקם ,ככל
שהדבר יידרש לצורך קיום בירור ,תיאום ,תכנון וכיוצ"ב עם הגורמים השונים ,ולהעביר בכתב למנהל
סיכום של הפגישה האמורה.
 .5.4אין הספק רשאי להתחייב בשם המזמין בכל התחייבות משפטית ו/או כספית ו/או אחרת מכל מין וסוג
שהוא .התחייבות כלשהי של הספק שלא על פי האמור בחוזה זה ו/או שלא עפ"י ההנחיות שניתנו לו על
ידי החברה ,לא תחייב את החברה ,והספק יהא אחראי אישית ובלעדית לכל התחייבות כאמור כלפי צד
ג' .לחברה תהא הזכות לקזז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה ו/או ייגרמו לה כתוצאה מאי ביצוע הספק
את האמור בסעיף זה ,מכל תשלום אשר יגיע להספק על פי חוזה זה.
 .5.5הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש (להדפיס ,להשתמש) במסמך הנושא את הלוגו של החברה אלא
באישור מראש של המנהל .הספק יביא הוראה זו לידיעת עובדיו ו/או כל מי מטעמו" .לוגו" בסעיף זה
משמעותו סמל ,סימן ,המזהה את החברה.

 .6דוחות ובקורת
 .6.1הספק ימסור למנהל ,לפי דרישתו או לפי הצורך ,דו"ח על ממצאיו באשר לכל אחד מן הפרויקטים,
בהתייחס לנושאים שבאחריותו.
 .6.2הדו"ח יימסר על גבי נייר ו/או מדיה מגנטית ויהיה רכוש המזמין לכל דבר ועניין .המזמין יהיה רשאי
להשתמש בדו"ח לפי ראות עיניו.
 .6.3לדרישת המנהל ,ימציא לו הספק כל מסמך ,תוכנית או חשבון ,עליהם הסתמך בכתיבת הדו"ח.
 .6.4הספק ידווח למנהל על כל ליקוי ,פגם או טעות שגילה בפרויקט ,מיד עם גילויו.
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 .6.5הספק ידווח למנהל באופן שוטף ויבצע מעקב תקציבי בצמוד לכל חשבון המאושר על ידי הספק לתשלום.
 .7איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
 .7.1הספק לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור מזכיר המועצה מראש ובכתב בלבד.
 .7.2מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן על ידי קבלני משנה ,ייעשה אך ורק בכפוף לאישור
המזמין.
 .7.3מובהר בזאת ,כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה
שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע.
 .7.4נתן מזכיר המועצה את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי
העבודות ,באי כוחם ועובדיהם.
 .8נזיקין
 .8.1הספק יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו למזמין או לעובדיו או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,לרבות ובמיוחד לכלי
אצירה לפסולת מכל סוג ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או
על ידי מי שנתון למרותו וכן כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
חשמל ,טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ,בין
שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הספק מתחייב
לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונו
המלאה של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל,
ברשת מים ,ביוב ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
 .8.2הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין ו/או לשפותו ,מייד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ו/או
אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה  6.1לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק שבחוזה זה
ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו ,ובכל מקרה שהמזמין יאלץ לשלם פיצויים ,קנסות וכל
תשלום אחר .בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למזמין עצמו או לצד שלישי – לפי
הוראותיו – וזאת מייד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות
שהמזמין עמד בהן בקשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יהא המזמין רשאי לנכות כל סכום
כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנו לספק בכל עת שהיא לפי החוזה.
 .8.3הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של
הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות .הספק מתחייב לפצות ולשפות
את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה בכל סכום שהיא על המזמין לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין
תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות שבהן עמד המזמין כתוצאה מתביעה כאמור.
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 .9ביטוח
 .9.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין.
תנאי לחתימת הסכם זה הינו עריכת ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה
כנספח ג 1/ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח
וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד .אי המצאת אישור על קיום ביטוחים מכל סיבה שהיא ו/או
שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא  ,אינם פוטרים את הספק מאחריות על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
 .9.2הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים ,הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הספק
יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו  ,למזמין ולצד
שלישי כלשהו.
 .9.3בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם  ,יהיה סעיף בדבר וויתור על
זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המזמין ,תאגידים של המזמין  ,גופים הקשורים למזמין  ,גופים
שהמזמין שותף להם והבאים מטעמם .
 5 .9.4ימים לאחר קבלת הודעת הזכייה במכרז ,ולפני כניסת הסכם זה לתוקף ,ימציא הספק למזמין את
האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק
בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
 14 .9.5ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים ,ימציא הספק למזמין שוב את
האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי
תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן."...:
 .9.6הספק ימשיך ויסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכל
עוד קיימת לו חבות על פי דין בגין אחריותו המקצועית .
 .9.7במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה  ,ימציא הספק למזמין את העתק
האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו
העבודות ו/או ההתחייבויות נשוא ההסכם.
 .9.8האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק בחצרי המזמין
ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המזמין .בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את
הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
 .9.9הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של יסודית של ההסכם.
 .9.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לספק
מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין
אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המזמין כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי
לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .9.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא יהיה
חייב לעשות כך .
 .9.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור על קיום
ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור
לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
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 .9.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת
ביטוח כנדרש  ,יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
 .9.14הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסה כלשהי.
 .9.15הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
 .9.16הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או נבחריו ו/או הבאים
מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק
כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
 .9.17הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין והבאים מטעמו ,יהא
הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות ,כלפי המזמין והבאים מטעמו ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המזמין והבאים
מטעמו.
 .9.18לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,יהיה המזמין זכאי ,אך לא חייב (וככל
שיוכל) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום
שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול
גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .
 .9.19על הספק לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן
בביטוח עובדים על ידי מעבידים ,וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני המשנה מטעמו ככל שיהיו כאלו
וככל שמתיר זאת הסכם זה.

 .10התמורה ותנאי תשלום
 .10.1תמורת ביצוע העבודות והשירותים לפי הסכם זה ,תשולם לספק תמורה בגין היקף השעות החודשיות בהן
סיפק למועצה שירותים בפועל ,בהתאם למחיר לשעה שהוצע על ידו בטופס הצעת המחיר – המסומן
כמסמך ה'.
 .10.2הצמדה :התמורה תי שאר קבועה לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ללא הצמדה למדד ,ולא תשתנה מכל
סיבה שהיא.
 .10.3הספק יגיש לאישור הממונה בתחילת כל חודש ועד היום החמישי ( )5בו ,חשבונות לתשלום ,כלפי המזמין
בגין ביצוע העבודות ,בגין הסכום אשר מגיע לו עבור הספקת השירותים במהלך החודש החולף .בחשבונות
יפורטו הנתונים באשר לסוג העבודות שבוצעו במהלך החודש וכן תחשיב התמורה המגיעה ,בצירוף
חשבונית מס כולל מע"מ.
 .10.4הממונה יעביר את החשבון לתשלום ,לאחר אישורו ,לגזברות ,שתעביר לספק את התמורה המאושרת
לתשלום  45יום לאחר היום בו נתקבלה אצלה החשבון וחשבונית המס כאמור לעיל .מובהר בזאת כי
המצאת החשבונית הנה תנאי הכרחי להעברת התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתה יימנו  30הימים
האמורים החל מיום המצאתה למזמינה.
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 .11מבוטל
 .12סודיות
 .12.1הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לידיעת כל אדם ,מידע שהגיע אליו במסגרת מתן שירותיו על פי
חוזה זה ובקשר עימם.
 .12.2הספק מתחייב להחתים את עובדיו ו/או משמשיו העוסקים במתן השירותים על הצהרות סודיות כאמור
לעיל.
 .12.3כל הסקרים ,הפרוגרמות ,התוכניות ,הדוחות וכל חומר תכנוני אחר שייאסף על ידי הספק לשם ביצוע
שירותיו שלפי חוזה זה ,ישמרו על גבי חומר מגנטי ויהיו בבעלותה הבלעדית של הספק .מסמכים אלו וכל
מסמך אחר אשר יהיו ברשותו של הספק או בשליטתו ,יימסרו למזמין ,על פי דרישתו ,בתקופת החוזה
ולאחריה .הספק לא יהיה רשאי להעתיקם ו/או למחקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו ,אלא לצרכיי
קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .13איסור הסבת זכויות
 .13.1הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין במשתמע ובין
במפורשות מחוזה זה ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו על פי
חוזה זה ,או בקשר אליו וזאת ללא אישורו מראש ובכתב של המזמין.
 .13.2הסכים המזמין לבקשת הספק כאמור ,לא יהיה בכך לשחרר את הספק מהתחייבות ,מאחריות או מחובה
כלשהי על פי חוזה זה או על פי כל דין .לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר,
או כל גוף משפטי מאוגד ,או בלתי מאוגד ,או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי
חוזה זה.
 .13.3המזמין יהא רשאי להעביר ו/או להמחות את החוזה ו/או את התחייבויותיו ו/או זכויותיה על פיו ,כולן או
חלקן ,על פי שיקול דעתה ,לכל גורם אחר ,ללא צורך בהסכמה נוספת מאת הספק .הספק נותן בזאת,
מראש ,את הסכמתו להעברת זכויות ו/או התחייבויות המזמין כאמור לעיל .לבקשת המזמין ,יחתום
הספק על כל המסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות המזמין כאמור לעיל.
 .14העדר בלעדיות
 .14.1אין בחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של הספק ליתן שירותים לגורמים אחרים או להיות מועסק על ידם ,ככל
שאין בדבר כדי לגרום מצב של ניגוד עניינים בין מתן שירותיו על פי חוזה זה לבין העבודה האחרת .בכל
מקרה של ספק ,יפנה הספק למזמין לקבלת אישורו.
 .14.2הספק מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות אשר
יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי חוזה זה עבור המזמין ובין גורמים אחרים
עבורם מבצע הספק שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים ,ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר
בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.
הספק יודיע למזמין בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי
לגרום לניגוד עניינים כאמור.
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 .14.3הספק מתחייב לא להגיש לכל צד שלישי ,לרבות המתכננים ,הקבלנים או למי מטעמם ,כל שירות בקשר
להכנת התכנון וההצעות למכרזים ,יעוץ ,חישוב כמויות ,עריכת או בדיקת חשבונות ,פיקוח או פיקוח
עליון או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת בכל הנוגע במישרין או בעקיפין לשירותים ו/או
לפרויקטים ,בין שהשירות כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה ,פרט לשירותים מטעם המזמין
החלים עליו במפורש בתוקף חוזה זה .התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן.
 .14.4למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע מהמזמין להתקשר עם גורמים אחרים
בהסכמים דומים ו/או למסור פרויקט לניהולם של גורמים אחרים ו/או ליתן לספק בלעדיות מכל מין וסוג
בפרויקט המבוצעים על ידי המזמין .כמו כן ,אין בהסכם זה כדי לחייב את המזמין להחיל הוראותיו על
כל פרויקט שינוהל עבורו על ידי הספק ו/או לגרוע מזכות המזמין להתקשר עימו בהסכם אחר ,ככל
שימצא לנכון לעשות כן.
 .15הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים
 .15.1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  14 ,13 ,12 , 11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2הינם תנאים עיקריים ויסודיים של
הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי
הספק תוך שבעה ( )7ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמין.
 .15.2מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 2,000ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא
ידוע בעת התשלום בפועל .בנוסף ,שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהספק לשם כיסוי
הוצאותיו והפסדיו.
 .15.3מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהספק איננו מקיים אחת ו/או יותר
מהתחייבויותיו המפורטות להלן (שאיננה הפרה יסודית) ובלבד שלא תוקנה ההפרה ע"י הספק תוך  7ימי
עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין (בע"פ או בכתב) ,יחויב הספק בפיצוי מוסכם ומוערך
מראש בסך  + ₪ 500מע"מ על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.
 .15.4הספק מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה ,ביחס לנזק שנגרם או
ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.
 .15.5חיוב בפיצויים המוסכמים לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .15.6ספרי הספק וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו על ידי המזמין ומועדי
הוצאתן בכל המתייחס להסכם זה.
 .15.7בכל מקרה של סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה יפעל הספק להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על
ידו ,לנציגי המזמין או לספק אחר שיבוא במקומו.
 .15.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .15.8.1הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את
ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.
 .15.8.2המזמין היתרה בספק ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם
לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.
 .15.8.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.
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 .15.8.4הו גשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
 .15.8.5הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 .15.8.6כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הספק או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או
קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.
 .15.8.7נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי
ממנהליו.
 .15.8.8התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק
לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
 .15.8.9התברר כי הספק העביר לקרן הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע
תפקידיו עפ"י הסכם זה.
 .15.8.10הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית ,תהא המזמין זכאית לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .15.8.11הפר הספק הוראות מהוראות הסכם זה ,רשאית הקרן לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
 .15.8.11.1לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהספק חייב בביצועם עפ"י
הסכם זה ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות בכך.
 .15.8.11.2אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 .16תקופת ההתקשרות
תקופת החוזה היא כמפורט:
 .16.1תקופה של  12חודשים (שניים עשר) מיום חתימת המועצה על ההסכם (להלן" :תקופת התקשרות").
 .16.2למזמין בלבד מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו של חוזה
זה למשך תקופות נוספות של עד שניים עשר חודשים ( )12כל תקופה ,בהודעה בכתב שתשלח לספק
לפחות ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת החוזה ,ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים
( )60חודשים .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות חוזה זה.
 .16.3מסר המזמין הודעה כאמור ,ימציא הספק למזמין תוך חמישה עשר ( )15יום מיום הודעת המזמין ,את כל
המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה בהתאמה.
 .16.4על אף האמור בסעיפי המשנה  11.1ו 11.2-לעיל ,ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות
נקבעים בזה כתקופת ניסיון .במהלך תקופה זו רשאי המזמין ,עפ"י שיקול דעתו המוחלט והבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת ע"י מתן הודעה לספק של שלושים ( )30ימים מראש.
 .16.5בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה ,ו/או מכל זכות אחרת של המזמין ,רשאי המזמין ,לפי
שקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להביא חוזה זה לידי סיום ,לאחר מתן הודעה בכתב לספק של תשעים ()90
ימים מראש.
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 .16.6הפסיק המזמין את ההתקשרות כאמור בחוזה זה ,לא יהא חייבת בתשלום כספים ו/או במתן פיצוי כל
שהוא לספק ולספק לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל ,נגד
המזמין בשל כך.
 .17שונות
 .17.1גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים,
יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המנהל יחייב את הספק.
 .17.2לספק אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא .הספק מוותר על זכות הקיזוז וזכות
העכבון.
 .17.3הסכמה מצד המזמין או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ,חתום כדין ע"י
המזמין.
 .17.4כל התחייבות המוטלת על הספק לפי חוזה זה ,יהיה המזמין רשאי אך לא מחויב לעשותו במקום הספק,
בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הספק.
 .17.5בנוסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המזמין יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידו.
 .17.6מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי המזמין
לא י היה קשור בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,והתחייבויות ,בכתב או בעל פה
שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור הסכמה או שינוי
מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .17.7כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה שבעים ושתיים ()72
שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
 .17.8הספק ישא בהוצאות ביול מסמכי החוזה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים ממסמכי
החוזה.
 .18כתובות והודעות
 .18.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .18.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך שבעים ושתיים ( )72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם
יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המזמין
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------------------------------------------------------------------------------------------------אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
___________________.2

___________________ .1

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם (*למחוק אם לא רלוונטי).
_____________________
עו"ד/רו"ח

_______________________
תאריך
אישור יועמ"ש המועצה:
הסכם זה אושר לחתימת המזמין על ידי היועמ"ש המועצה.
לחתימת ההסכם קדם מכרז כדין.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
___________
תאריך
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נספח ג - 1/אישור קיום ביטוחים
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או עמותות קשורות ו/או חברות
קשורות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
רחוב קרן היסוד 18
כפר שמריהו
(להלן לשם הקיצור "המועצה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של נותן השירותים _____________
מספר חברה  /מספר תעודת זהות _______________ (להלן "נותן השירותים")
בקשר להסכם לניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים (להלן "ההסכם")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם נותן
השירותים את הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת את אחריותו המקצועית על פי דין של נותן השירותים
בקשר להסכם בגבולות אחריות של  ₪ 8,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח זה כולל כיסוי בגין אובדן מסמכים ומידע ,אובדן השימוש ועיכוב וחריגה מסמכות.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בגין אחריותם למעשה או מחדל של נותן
השירותים ולצורך כיסוי זה יראו את המועצה ונציגיה כאחד מיחידי המבוטח .הפוליסה אינה מכסה תביעות
נותן השירותים כנגד המועצה.
בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת השירותים של נותן השירותים עבור
המועצה.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ₪ 60,000
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבות נותן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים
על ידו  .הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי נותן
השירותים.
 .3פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של נותן השירותים כלפי צד
שלישי בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה מורחבת לשפות את המועצה בגין מעשה או מחדל של
נותן השירות  .הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה
הפוליסה על שמו בלבד.
בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה,
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
 .2בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח
הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות  60יום מראש.
 .3השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על נותן השירותים בלבד.
 .4אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעם המועצה .הוויתור לא יחול כלפי אדם
שביצע נזק בזדון.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________

__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח
עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח אחריות
מעבידים
ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מקצועית
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
עד תאריך

מתאריך

פוליסה מס'

ביטוח אחריות
מעבידים
ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מקצועית
בכבוד רב
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך
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___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

מסמך ד' – הצהרת המציע
 .1אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם,
ואני מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח
המכרז חתום בחתימתי ,כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי הנני ספק לשירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים הנדסיים מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל
הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונו המוחלט
של המזמין.
 .3אני מציע לבצע את העבודות על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה
ועל החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.
 .4אני מתחייב ,כי אם הצעתי תתקבל ,אחתום ,במועד שאדרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים של החוזה,
בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.
 .5הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף כמפורט בנספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז.
 .6אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה
שהיא ,ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
 .7למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו,
לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .8ידוע לי ,כי ביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני
מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.
 .9מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העבודות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל
יתר הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .10ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי למזמין הוא סופי ,ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד.
 .11אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .11.1לחתום על ההסכם מסמך ג' להחזירו למזמין כשהוא חתום.
 .11.2להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג 1/למסמכי המכרז.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
 .12אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  11לעיל כולן או מקצתן אאבד
את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמזמין ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי
והכל כמפורט במכרז.
 .13כן ידוע לי שבביטול הזכיה כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמין עקב
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע_______________________________:
מס' ת.ז/.מס' חברה ________________________:כתובת___________________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך גלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
__________________________
תאריך
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_______________________,עו"ד
חתימה וחותמת
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד – 1/פירוט ניסיון קודם
אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
_________________ (להלן" :המציע") בתנאי הסף :
א .ניסיון בתחום מתן שירותי ניהול וליווי פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי והפיתוח ,הכוללים מתן שירותים
לפחות משלב הכנת כתבי כמויות ועד למסירה סופית לרשויות מקומיות ,לתקופה של לפחות  12חודשים ברצף
במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,וכמפורט להלן:
שם
הרשות

תחילת מתן
השירותים

סיום מתן
השירותים

(שנה וחודש)

(שנה וחודש)

שווי כספי
עבודות שנכללו
במסגרת ההתקשרות  ₪ללא
(עבודות שהושלמו
מע"מ

פירוט השירותים
שנתן המציע ביחס
לאותן עבודות**

פרטי איש
קשר

ונמסרו בלבד)

**יש לפרט :הכנת מפרטים וכתבי כמויות ,ליווי הליך התקשרות עם קבלן ,ניהול פרויקט ,פיקוח על עבודות וכו'
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
ב .ניסיון בתחום מתן שירותי פיקוח על עבודות מסוג שיפוצים של מוסדות חינוך/מבני ציבור
שווי כספי ₪
מועד השלמה
תיאור הפרויקט
שם הלקוח/הרשות
ללא מע"מ
(מסירה סופית)

פרטי איש קשר

ג .ניסיון בתחום מתן שירותי פיקוח על עבודות מסוג פיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים
שווי כספי ₪
מועד השלמה
תיאור הפרויקט
שם הלקוח/הרשות
ללא מע"מ
(מסירה סופית)

פרטי איש קשר

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
___________________
חתימה
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נספח ד - 2/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ ב_______________________ (להלן" :המציע").
שם המציע
תפקיד
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור
באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
 .6למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).

 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
(חתימת המצהיר)

אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.

____________
(עו"ד)
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד – 3/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם ______________
מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא______ _______________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר +חתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה__________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב
בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
_________________
תאריך
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__________________
חתימה

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד -4/תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז  4/2018לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות
ומילוי תנאיו  ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על
פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו
ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המזמין מהווה הפרה יסודית של ההסכם נשוא מכרז .4/2018
 .8מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
______________________
_______________________
חתימה
שם
אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
_______________
חתימה וחותמת
תאריך
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד - 5/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
 .1הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
 4/2018לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות ( להלן" :המכרז").
.2

המציע לא הורשע ו/או נחקר:
.2.1

בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס;
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד 383 ,297
עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.2.2

הבאות:
העבירות
לביצוע
בחשד
בעבר
הורשעתי
ו/או
נחקר
המציע
____________________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות
לעיל).

.3

הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-

.4

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

____________________
חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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_________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד -6/אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.

תאריך
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עו"ד  /רו"ח

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
נוסח לפרסום14:20 30/07/2018 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

נספח ד –7/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________
ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,
שיוגשו למכרז זה.

חתימת המציע:

___________
שם המציע
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_________
תאריך

______________

_________________

חתימה/חותמת

מס' זהות/עוסק מורשה
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4/2018
לשירותי ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות

מסמך ה'  -הצעת מחיר
 .1להלן הצעתנו להספקת השירותים נשוא הסכם/מכרז זה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל.
 .2המחירים נקובים בש"ח ,ללא מע"מ.
 .3ידוע לנו כי התשלום יבוצע על פי כמות שעות העבודה אשר יסופקו בפועל כפי שיוזמנו על פי צרכי המועצה וכפי
שיאושרו.
 .4המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות הנדרשות
לצורך הספקת השירותים ,לרבות הציוד ,כח האדם והעלויות החלות על מעסיק ,נסיעות וביטול זמן ,המסים
וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהספקת השירותים.
 .5הצעתנו למחיר שעת עבודת מפקח פרוייקטים ,במסגרת שירותי הספקת שירותי פיקוח וניהול על פי מכרז
זה ,עומדת על סך של ___________ש"ח (במילים________________________________ :ש"ח).

חתימת מורשי החתימה וחותמת

תאריך

פרטי המציע
מספר ע.מ/ח.פ:

שם החברה/עסק:
כתובת:
טלפון:

פקס:

אתר:
פרטי איש הקשר מטעם המציע
שם מלא:

התפקיד:

טלפון:

פקס:

טלפון נייד:

דואל:
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