מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ תנועה ותכנון הנדסי  -צומת המעפילים/השדות/השקד
נספח א'  -תנאי סף ותנאים כלליים
 .1כללי:
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה/המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מחיר לשירותי יעוץ
תנועה ותכנון מחדש לפרויקט שינויים והתאמות של צומת רחובות המעפילים ,השדות והשקד (להלן:
"השירותים") ,על פי הדרישות המפורטות להלן בהזמנה זו.
 .1.2הליך זה אינו הליך מכרזי ,ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים
 8/2016ו  ,5/2017 -הקובע את אופן ההתקשרות עם נותני שירותים רשומים במאגר היועצים של המועצה.
 .1.1בעצם הגשת הצעת המחיר במסגרת הליך זה ,מגיש המציע בקשה להירשם במאגר היועצים של
המועצה .מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף למאגר היועצים של המועצה ,בין אם הצעת המחיר שלו
תתקבל ובין אם לאו.
 .1.1בשלב הגשת ההצעה יש לציין את פרטי היועץ הספציפי אשר יספק את השירותים בפועל למועצה ,שהוא
המציע ,עובד המציע או ספק משנה מטעם המציע (להלן" :היועץ" או "היועץ המוצע") ,יש לציין את
הפרטים של היועץ המוצע ,לצרף לגביו את קורות החיים ,ת עודות המעידות על השכלה והמלצות .בחינת
עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה ובחינת ניסיון המציע תהיה אך ורק ביחס לאותו יועץ ,אף אם
הוא מועסק בחברה/שותפות /עסק (אשר עמו תתקשר המועצה).
 .1.5ההתקשרות עם היועץ תהא במסגרת יחסי מקבל ונותן שירותים חיצוני בלבד.
 .1.6המועצה שומרת לה את הזכות להתקשר עם יותר מזוכה אחד ,ולהזמין שירותים מהיועצים השונים עמם
תתקשר לפי צרכיה.
 .1.7במקרה שהמועצה תחליט על הפסקת ההתקשרות עם הזוכה  ,רשאית המועצה להתקשר עם יועץ אחר
מבין היועצים שהגישו הצעתם.
 .1.8מחירי השירותים ,המפורטים במסמך זה יכללו את כל ההוצאות ,הישירות והעקיפות ,הנובעות ממתן
השירותים ,בין אם צוינו בבקשה זו ובין לאו.
 .1.1תנאי תשלום שוטף  15 +מיום הגשת החשבון.
 .2תנאי סף:
 .2.1היועץ המוצע רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים ,בתחום "מדור הנדסה תחבורה/תעבורה " (יש לצרף
להצעה רישיון בתוקף).
 .2.2ניסיון מקצועי :במהלך חמש ( )5השנים האחרונות ,היועץ המוצע סיפק שירותי ייעוץ תנועה ותכנון הנדסי
פיזי לפחות לשני פרויקטים של התאמה ושינויים של צמתים וכבישים ,כדלקמן:
 .2.2.1בכל אחד מהפרויקטים השירותים כללו הכנת כתבי כמויות ,תכניות לביצוע ,והעבודות על פי
התכנון הושלמו.
.2.2.2כל אחד מהפרויקטים היה בשווי של לפחות  2מיליון ( ₪לא כולל מע"מ)
 .2.2.1לפחות אחד מהפרויקטים כלל עבודות רימזור צומת וניהול צוות יועצים מתכננים בתחומים
תומכים כגון חשמל ותקשורת ,תשתיות זורמות (מים ,ביוב ,ניקוז) ,קונסטרוקציות ,פיתוח נופי
וגינון ,תכן מבנה כביש והנדסת קרקע ותכנון ותכנות רמזורים .נדגיש שאין הכרח שלמתכנן
הכבישים יהיה מומחיות בתכנון ותכנות מערכות רמזורים.
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.2.2.1המציע בעל תעודת עוסק מורשה.
.2.2.5המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 ,1176ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור – בתוקף המועד הגשת ההצעה.
.2.2.6ככל שהמציע הוא תאגיד ,עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין מרשם החברות ,העמותות או
השותפויות לפי העניין.
.2.2.7המציע ,וככל שהוא תאגיד – התאגיד ,בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו ,לא הורשעו בעבירות (שטרם
התיישנו) המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א  ,1181 -כמפורט
בתצהיר המצורף.
.2.2.8המציע לא הורשע בשני האחרונה ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בתוספת
השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  2011-ו/או צווי ההרחבה מכוחם.
.2.2.1אין למציע וליועץ המוצע ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין המועצה ,והוא מתחייב כי לא
יעמוד בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם המועצה.
 .2.1המציע יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל ,לרבות ההצהרות והמסמכים המצורפים
למסמכי הליך זה.
 .3רקע ופירוט שירותים נדרשים:
 .1.1מצב קיים :מדובר בצומת שהינו מבוסס על כללי תכנון של מעגל תנועה אך אינו כזה בגלל צורתו ושילוב
תנועות שמאלה בתוך "המעגל" .הצומת עמוס בתנועה בשל היותו על כביש שמחבר בין כביש  20לכביש
 .2בשל כך הצומת בעייתי מאד להולכי רגל וכלי רכב כאחד .להלן תצ"א:

 .1.2היועץ יערוך בחינה של המצב הנוכחי הקיים בצומת המעפילים ויציג בפני המועצה חלופות שונות
להסדרת הצומת ,לרבות הצעות לשינוי הצומת לצומת מרומזר או שינוי למעגל תנועה טהור  ,וזאת בכל
היקף כספי שתדרוש המועצה (המועצה תהא רשאית לבקש מהיועץ חלופות נוספות).
 .1.1המועצה תבחן את החלופות המוצעות ותבחר את החלופות אותן תרצה לבדוק לעומק.
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 .1.1לאחר בחירת החלופות הרלוונטיות על ידי המועצה ,היועץ המוצע יערוך תכנון ראשוני ואומדן ראשוני
לחלופות הנבחרות.
 .1.5לאחר קביעת המועצה בדבר החלופה שתבוצע ,היועץ יערוך תכנון מפורט ואומדן מפורט לביצוע
העבודות .
 .1.6פירוט השירותים הדרושים במסגרת עבודות התכנון :
 .1.6.1היועץ יהיה אחראי לתכנון כל מקצועות התכנון ,לרבות :ניהול התכנון ותיאום תכנון  ,תכן מבנה,
תנועה ,נגישות ,תכנון פיזי , ,תכנון רמזור (ככל שתבחר חלופה זו) ,פיתוח נופי והשקיה  .על היועץ
לעבוד עם המתכננים הבאים שעסקו בעבר בתכנון הצומת הקיימת אשר שירותיהם יושכרו על ידי
המועצה :יועצי מים ,ביוב  ,ניקוז ,חשמל ,תאורה ותקשורת.
.1.6.2היועץ יעסיק תחתיו את כל היועצים הרלוונטיים לצורך תכנון וביצוע העבודות וקבלת כל
האישורים הנדרשים:
.1.6.1תכן מבנה ,תנועה ,נגישות ,תכנון פיזי ,תכנון רמזור (ככל שתבחר חלופה זו) ,פיתוח נופי והשקיה
(אין מדובר ברשימה סגורה).
 . .1.6.1היועץ ינהל את המתכננים ותוצרי התכנון ללא תוספת שכר.
.1.6.5הפעלת היועצים השונים מחייבת אישור מקדים של המזמין.
.1.6.6הכנת תיקי מכרז ,כולל מפרטים טכניים  ,פרטי ביצוע ,כתבי כמויות ואומדנים.
 .1.6.7טיפול באישורים מול הגורמים ,המוסדות והרשויות הרלוונטיים.
.1.6.8ככל שהפתרון שיבחר יצריך הגשת בקשה למימון במשרד התחבורה ו/או אישור של ועדת תמרור -
על היועץ להגיש חומרים לפי דרישות הגוף המאשר ו/או להופיע בפני הועדה ו/או להגיש תוכניות
וכד' .
 .1.6.1פיקוח עליון על שלב ביצוע העבודות.
 .1.6.10נוכחות בפגישות מקצועיות לפי דרישות המועצה.
 .1.6.11עבודה בתיאום עם יועצים נוספים עמם תתקשר המועצה.
 .1.6.12שיתוף פעולה ותיאום עם מהנדס המועצה ומנהל הפרויקט מטעם המועצה.
 .1.6.11טיפול וקבלת כל האישורים הנדרשים בסיום העבודות :תעודות גמר וכל אישור אחר שיידרש על
ידי המזמין.
 .1.6.11הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה.
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 .4אופן הגשת הצעות ושאלות הבהרה
 .1.1את מסמכי הקול הקורא יש להדפיס במלואם מאתר האינטרנט של המועצה.
 .1.2את מסמכי הקול הקורא המלאים ,לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על-ידי המציע ,וכל המסמכים
הנלווים יש להעביר למייל  ,noa@c-on.comוזאת עד ליום ב'  6/12/2021בשעה  .12:00הצעה שתגיע
לאחר מועד זה ,לא תידון ותיפסל.
 .1.1המציע ימלא את ההצהרה ואת הפרטים הנדרשים ע"ג נספח ב' ,כולל הצעת המחיר ,יחתום על
התצהירים המצורפים ויצרף את המסמכים הנדרשים.
 .1.1המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת לצורך קבלת ניקוד האיכות כמפורט בנספח א' .
 .1.5מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה לדוא"ל  noa@c-on.comעד ליום ב'  22/11/2021בשעה
 .,12:00רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
 .1.6לווידוא קבלת שאלות הבהרה  /קבלת ההצעה יש לפנות לטלפון  04-6336070שלוחה  ,7חלה חובה על
המציעים לוודא קבלת פניותיהם.
 .1.7המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הקול
הקורא  ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי הקול הקורא ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.

 .5תנאי ההליך ואופן בחירת הזוכ ה
 .5.1המציעים אשר יעמדו בתנאי הסף של הליך זה ,יבחנו לפי אמות המידה כמפורט בטבלה להלן ,זאת
בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתם.
 .5.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע/היועץ
המוצע ,לצורך בחינת ההצעה .
 .5.1ככלל ,תבחר המועצה בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר.
 .5.1המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,וההצעה הזוכה תתקבל על ידי
המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.5הבחינה תתבצע ביחס ליועץ המוצע ,ולא ביחס למציע.
 .5.6המציעים אשר יעמדו בתנאי הסף  ,יבחנו לפי אמות המידה כמפורט בטבלת אמות המידה להלן:
פרמטר

פרטים

מס' פרויקטים בהם סיפק היועץ המוצע שירותי
ניסיון היועץ המוצע
מעבר לנדרש בתנאי הסף  -יעוץ תנועה ותכנון הנדסי של שינוי והתאמתשינוי
בשבע השנים האחרונות והתאמת צומת  -פרויקטים מעל  2מלש"ח (ללא

ניקוד
 5נק' לכל פרויקט (החל
מהפרויקט השלישי)
ניקוד מרבי  20נקודות

מע"מ) ,שירותי הייעוץ כללו תכנון מפורט ופיקוח
עליון ,והעבודות במסגרת הפרויקט הושלמו.
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פרמטר

פרטים

על בסיס ראיון אישי ו/או המלצות מזמיני
התרשמות כללית
מהניסיון והידע המקצועי שירותים קודמים ו/או ניסיון המועצה עם היועץ,
במסגרת רכיב זה תוכל המועצה להביא בחשבון את
של המציע בתחום.
חוות דעת מקבלי שירותים קודמים ו/או ממליצים
של המציע .למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי
להטיל על המועצה לזמן את המציעים כולם ו/או
חלקם לראיון והיא יכולה להסתמך על חו"ד
כאמור לעיל.
הצעה כספית

סה"כ

המציע בעל ההצעה הנמוכה ביותר יזכה למלוא
הניקוד ,שאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאם
לפער בין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר  .הצעה
שתהיה נמוכה מ  1% -מהיקף העבודות לתכנון
תיפסל.

ניקוד
ניקוד מרבי  40נקודות

ניקוד מרבי  40נקודות

100

 .6ביטוח
 .6.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ,ימציא למועצה את אישור קיום
ביטוחים כמפורט בהסכם (נספח ג') ללא כל שינוי בתוכנו .
 .6.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה ,על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח
האם תסכים לבטחו כנדרש בהסכם ובאישור קיום הביטוחים ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.
 .6.1למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .6.1.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי
הביטוח שלו לנדרש בהסכם ובאישור קיום הביטוחים ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו
לדרישות המו עצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .6.1.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם,
שמורה למועצה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את השירותים
הנדרשים על יד י ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על
הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .6.1המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים בהסכם ו/או
באישור קיום הביטוחים .

 .7התקשרות עם הזוכה
 .7.1המציע יי דרש לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה.
 .7.2מובהר בזאת כי המועצה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי.

עמוד  5מתוך 20

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

נספח ב' – הצהרת המציע והצעת המחיר
אני הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של המועצה המקומית כפר שמריהו ,מאשר כי קראתי את
כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות ואת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/2016ו  5/2017 -ואני מסכים ומקבל את כל
האמור בהם.
הח"מ מצהיר כי הוא בעל היכולת ,הידע ,הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודות
והשירותים נשוא הליך זה ,כמפורט לעיל.
הח"מ קרא והבין את תוכן מסמכי ההליך לבחירת יועץ ,קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את
עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
שם היועץ המוצע (שיספק את כלל השירותים באופן בלעדי) _____________________________
שם העסק/התאגיד/המעסיק ,____________________ :ע.מ /ח.פ__________________ :
כתובת ___________________________ :טלפון______________________ :
דוא"ל____________________________________ :

הצעה כספית  -לציין מחיר מבוקש ללא מע"מ
שכר טרחה של ( __________%במילים________________________:אחוזים ) ,מעלות ביצוע הפרוייקט
(כמפורט במסמכי ההליך).
מובהר כי הצעה שתהיה נמוכה מ 4% -מהיקף העבודות לתכנון תיפסל.
אמדן ראשוני לצרכי תמחור בלבד ,מתוך הנחה שמדובר ברמזור צומת קיים ₪ 3,000,000 :כולל מע"מ.
ככל שיהיה שינוי בהיקף העבודה  ,לא יהיה שינוי באחוז שכר הטרחה לתכנון.
התמורה כוללת את כל מרכיבי השירות לרבות עלות טיפול קבלת אישורים והיתרים לפרויקטים ,העסקת יועצים
נוספים ,ביצוע סקרים ובדיקות וכיוצ"ב.
המחיר המוצע כולל החזר נסיעות ,עלויות ביטול זמן וכל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים למועצה
תנאי תשלום שוטף 15 +מיום הגשת החשבון .כפוף לאישור החשבון על ידי גזברית המועצה .
התמורה בגין שירותים כאמור ,הינה סופית ומוחלטת ולא צמודה למדד .
התמורה בגין שעות עבודות תשולם בגין ביצוע בפועל.
חתימת המציע ______________

עמוד  6מתוך 20

חותמת ___________________

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

פירוט ניסיון קודם לעניין בחינת אמות המידה
פרטי ניסיון קודם:
יש לציין אך ורק עבודות אותן ביצע היועץ המוצע ולא המשרד /החברה
מועד סיום
מועד תחילת
תיאור השירותים שסופקו
שם
הספקת
הספקת
הרשות/הלקוח
השירותים
השירותים
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תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)
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").
תפקיד

שם המציע

 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .1יש 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– .1176
** "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.
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1118 -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
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באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  1לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים 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)

עמוד  1מתוך 20

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

תצהיר והתחייבות לעניין 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 הסכם למתן שירותי יעוץ בנושא תכנון צומת המעפילים (להלן" :ההסכם") ו מילוי 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.
 .1הנני 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.
 .1הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .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.
 .7מובהר 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:
שם _______________________

חתימה ______________________

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.
_______________
תאריך
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תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)

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:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע" ) לחתום על תצהיר זה בתמיכה לבקשה
להירשם למאגר היועצים של המועצה המקומית כפר שמריהו

.2

הרייני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב  ;1152-פקודת מס הכנסה ;
פקודת המכס; חוק מס ערך מו סף ,התשל"ו  ;1175-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח  ;1178-סעיפים
 210עד  181 ,217עד  111ו  111-עד  118לחוק העונשין ,התשל"ז  ,1177-למעט הרשעות שנמחקו או
התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1181-
או (מחק את המיותר)

.2.2

הבאות___________________________:
העבירות
ב ביצוע
בעבר
הורשע
המציע
(יש
__________________________________________________________________
לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

.1

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 .1181-

.1

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.

____________________
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 ____________:חתימה וחותמת עו"ד _________________ :
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הסכם
שנערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _____ לחודש____________ שנת ________
בין :מועצה מקומית כפר שמריהו
שכתובתה לעניין הסכם זה:
_____________________
על -ידי מורשי החתימה מטעמה:
_________________________
(להלן" :המועצה" ו/או "המזמין")
מצד אחד
לבין.___________________________ :
ח.פ/.ת.ז._____________________ .
שכתובתו היא:
ברח' ________________________.
על -ידי מורשי החתימה מטעמו:
ה"ה ___________ ת.ז.__________ .
ו  _____________ -ת.ז.__________ .
(להלן" :המתכנן/היועץ ")
מצד שני
הואיל:

והואיל:

והואיל:
והואיל:
והואיל:

והמזמינה מבקשת להזמין שירותי ייעוץ תנועה ותכנון הנדסי בפרויקט שינוי והתאמתשינוי
והתאמת צומת המעפילים (להלן" :הפרויקט ") ,ולשם כך פרסמה הזמנה לקבלת הצעות מחיר
מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,8/2016באמצעות קול
קורא פומבי.
והמתכנן מצהיר כי הינו מומחה בכל הנוגע לביצוע כל העבודות והחיובים המוטלים עליו
בהסכם זה וכי בידו האמצעים הדרושים למתן שירותי תכנון וליווי אדריכלי במסגרת הפרויקט
בהתאם לכל דין;
והמזמינה החליטה  ,בהסתמך על הצהרות המתכנן דלעיל ,להזמין אצל המתכנן את ה ייעוץ
והתכנון של הפרויקט;
וכוונת הצדדים הנה ,כי על סמך תכניות המתכנן תפרסם המזמינה מכרז ותתקשר עם קבלן
פוטנציאלי לשם בניית הפרויקט;
וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם והכל כמפורט לעיל ולהלן
בהסכם זה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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מבוא ונספחים
 .1המבוא להסכם זה ,לרבות כל ההצהרות הכלולות בו ,מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויפורש ביחד עמו.
.2
.1

הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מההסכם ויפורשו ביחד עמו.
הנספחים להסכם זה:
 .1.1נספח א' – הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה בפרויקט שינוי והתאמת צומת
המעפילים
 .1.2נספח ב' – הצעת המחיר
 .1.1נספח ג' – אישור קיום ביטוחים

מטרת ההסכם
 .1הספקת שירותי ייעוץ תנועה ותכנון הנדסי בפרויקט שינוי והתאמת צומת המעפילים וכל הפעולות הדרושות
כמפורט בנספח א' להסכם זה ,הכול בהתאם לדרישות והנחיות המזמינה.
הצהרות והתחייבויות המתכנן
המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .5כי הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח 1158-
או מעסיק אנשי מקצוע הרשומים כאמור;
 .6כי הוא בעל היכולת והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא הסכם זה ברמה מקצועית נאותה ,וכי העובדים
שיועסקו על ידו ו/או מטעמו בביצוע ההתחייבויות על פי הסכם זה גם הם בעלי היכולת ,הניסיון ורמה
מקצועית נאותה כאמור;
 .7כי הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם ,כושרם ,ידיעותיהם ואמצעיהם ,וישקיעו מיטב השקידה ,המסירות
והנאמנות לביצוע התחייבות המתכנן על פי הסכם זה ,לשביעות רצונה המלא של המועצה;
 .8כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באחריותו לבצע כל פעולה נוספת הדרושה להשלמת הפרויקט על פי הסכם זה ,אשר
נכללת בתחום עבודתו של המתכנן ואשר הוא מסוגל לבצעה ,במסגרת הנוהגים המקובלים בבניה בארץ;
 .1כי האחריות לתכנון והתאמתו לתקן ,לנורמה ,לנוהג או לכל הוראת דין רובצת כולה על המתכנן ,ואין באישור
מהנדס המועצה לתכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת המתכנן ו/או שהוכנו על ידי המתכנן על פי
דרישת המועצה ,כדי לשנות או לשחרר ו /או לפטור את המתכנן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנון;
 .10כי כל המסמכים שתעביר לידיו המזמינה ,יישמרו על ידו בצורה מסודרת ומעודכנת ולא יושמדו ולא יועברו
לאחר אלא באישור המועצה;
 .11כי ידוע לו ומוסכם עליו כי המועצה תהא זכאית לקבל בכל עת את כל המסמכים הקשורים לפרויקט או
.12
.11
.11
.15

מקצתם ,מיד עם דרישתה לקבלת המסמכים כאמור;
לבצע את כל הפעולות המפורטות בנספח א' ובמסמכי ההליך המצורף להסכם זה;
לספק את שירותי הייעוץ במשרדו ובכל מקום אחר שיידרש ,במועדים ותוך פרקי הזמן שיידרשו ע"י המועצה;
לשמור על כל המסמכים שנתקבלו על ידו מאת המועצה לצורך ביצוע הפרויקט;
להימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה;
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תקציב
 .16המתכנן יתכנן את הפרויקט בגבולות ובהתאם לתקציב שייקבע מראש ובכתב ע"י המזמינה.
 .17ידוע ומוסכם בזאת כי התקציב כאמור בסעיף  16לעיל כולל מע"מ ,התייקרויות ,שכ"ט המתכנן והיועצים
המומלצים ו/או הצפויים.
 .18במידה ולאחר השלמת התכנון יתברר כי עלות ביצוע הפרויקט צפויה לחרוג מהעלות שנקבעה ע"י המועצה,
יבצע המתכנן תכנון מחדש ,שיתאים לדרישות התקציביות שנמסרו לו ע"י המועצה ,ובמקרה כזה ,ככל שלא
ישונה הפרויקט  -מוסכם על הצדדים בזאת כי המתכנן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף.
לוחות זמנים לביצוע עבודות
 .11המתכנן מתחייב לב צע את הפרויקט ו/או כל חלק הימנו ו/או כל עבודה במסגרתו בהתאם ללוח הזמנים
שייקבע ע"י המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 .20המתכנן מצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת התכנון במהירות האפשרית ועל פי לוח
הזמנים כאמור.
ביטוחים
 .21מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב היועץ לבטח על חשבונו ,לטובתו ולטובת
המועצה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם
וכל עוד קיימת אחריות שבדין ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד
שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:
 .22בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב היועץ לכלול את התנאים הבאים:
 .22.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – היועץ ו/או המועצה:
" .22.2המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 .22.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .22.1ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.
 .22.5ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .22.6ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים
מקצועיים למועצה.
 .22.7סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000
 .22.8ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .22.1הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר למועצה הודעה
בכתב ,ע"י היועץ ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או
השינוי המבוקש.
 .22.10חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
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 .22.11כל סעיף בפוליסות היועץ (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי
היועץ כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המועצה הביטוח על פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות
השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה למבטחי היועץ זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף
בנטל החיוב כאמור בסעיף  51לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  .1181-למען הסר יועץ ,היועץ מוותר על
טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
 .21המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהיועץ להמציא את פוליסות הביט וח למועצה והיועץ מתחייב היה
ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש המועצה.
 .21עם חתימת הסכם זה ימציא היועץ את טופס האישור על קיום ביטוחים ,מסומן כנספח ג' (להלן" :אישור
קיום ביטוחים ") ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  ,כשהוא חתום על -ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית
בישראל .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם.
היועץ ישוב ויציג ,מידי תום תקופת ביטוח ,במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים,
וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.
 .25עם עריכת גמר חשבון עם היועץ בגין השירותים וכתנאי לו  -ימסור היועץ למועצה טופס אישור על קיום
ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל  12 -חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות
הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים לפחות.
 .26עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה לא יהוו
אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך
כדי לצמצם את אחריותו של היועץ על -פי הסכם זה או על -פי כל דין.
 .27היועץ יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם למועצה עקב
מעשה ו/או מחדל של היועץ  ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות
הביטוח של היועץ ,לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .28הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה יהא היועץ אחראי
לנזקים שיגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיה
והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפיה.
 .21מוסכם כי קביעת גבולות האח ריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על היועץ לבחון
את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .היועץ מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות
כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף
הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 .10אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה כנגד היועץ
על פי ההסכם ועל פי כל דין ,ואין בהם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
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התמורה
 .11תמורת ביצוע כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,יהא המתכנן זכאי
לתמורה אשר תחושב כחלק היחסי משווי עלויות הביצוע ,בהתאם לאחוז שכר הטרחה שהציע המתכנן
בהצעתו המצ"ב בנספח ב' להסכם זה .
 .12התשלום למתכנן יבוצע בתוך  15ימים מהמועד בו אושר החשבון ע"י המזמינה בצירוף כל המסמכים הנלווים.
 .11עם הפקדת התשלום בחשבונו ,יוציא המתכנן חשבונית מס מטעמו עבור הסכום ששולם לו עד ליום ''11
לחודש שלאחר מועד פירעון התשלום.
 .11מובהר בזאת כי המצאת חשבון ע"י המתכנן היא תנאי לתש לום התמורה ,וכי בכל מקרה של איחור בהמצאת
חשבון כאמור ,יחל מניין  15הימים לתשלום החל ממועד המצאת החשבון למזמינה ,וזאת מבלי שיחשב הדבר
כהפרת ההסכם מצדה.
 .15מובהר כי התמורה כאמור בפרק זה ובנספח ב' להסכם זה ,כוללת ומגלמת בתוכה תשלום ו/או החזר כל
ההוצאות אשר הוציא המתכנן במסגרת ביצוע הפרויקט ,לרבות הוצאות בגין העסקת עובדים ,נסיעות וכל
הוצאה אחרת.
 .16כן מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי התמורה כמפורט בפרק זה ובנספח ב' להסכם היא תמורה כוללת ,סופית
ומוחלטת לה יהא זכאי המתכנן בגין עבודת התכנון ובגין כל שירותיו למועצה על פי הסכם זה ובקשר אליו,
והמועצה לא תהא חייבת לשלם למתכנן כל תשלום נוסף מעבר לאמור בפרק זה.
 .17עבור שכפולים והעתקות אור תשלם המזמינה ישירות למכון העתקות.
 .18המתכנן רשאי לבצע שכפולים והעתקות רק במכונים המאושרים ע"י המזמינה ורק לאחר אישור הזמנת
העבודה למכון העתקות מראש ע"י גזבר המועצה.
 .11לא יעמוד המתכנן בכללים אלו ,יישא הוא בעלויות השכפולים והעתקות.
 .10מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת שהיא לתמורה בגין תיקונים ושינוים בפרויקט ,במקרים כדלקמן:
 .10.1כל עוד לא אושר השלב התכנוני ע"י מהנדס המועצה;
 .10.2תיקונים הנדרשים כתוצאה מאי עמידה במסגרת התקציב ובאומדנים שהוכנו על בסיסו;
 .10.1תיקונים הנדרשים כתוצאה מטעויות ו/או פגמים שאירעו בביצוע השירותים על ידי המתכנן.
 .11תשלום התמורה בגין שירותי תכנון יהיה על פי אבני הדרך כמפורט להלן:
 .11.1גיבוש חלופות לבחינה ,כולל אמדנים ראשוניים10% :
 .11.2תכנון ראשוני ,כולל אמדן20% :
 .11.1תכנון ברמת מכרז ,כולל תכניות ,כתב כמויות ,מפרט ואמדן מפורט10% :
 .11.1תכנון ביצוע20% :
 .11.5פיקוח עליון20% :
 .12התשלום יהיה באישור סיום כל שלב כאמור ע"י המועצה  .מובהר בזאת כי כל אחת מאבני הדרך כמפורט
בסעיף  11לעיל מהווה שלב העומד בפני עצמו מבחינה תקציבית ,ולכן לפני התקדמות לביצוע עבודת התכנון
של כל שלב על המתכנן לקבל אישור מראש של מהנדס המועצה ,או המפקח מטעמו ,בכתב.
 .11בגין כל הגדלה או תוספת להסכם זה יש לקבל אישור בכתב ו/או הזמנת עבודה ו/או הסכם חדש ,והכל לפי
שיקול דעתה של המזמינה.
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ביטול ההסכם
 .11בכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב המתכנן כמפר את ההסכם באופן שהפרה זו תזכה את המזמינה ,נוסף לכל
התרופות האחרות להן היא זכאית על פי חוק ,לבטל את ההסכם עם המתכנן ולמסור את המשך העבודות
לכל מתכנן אחר שייראה לה ,והמתכנן יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל מסירה כאמור ,ויהיה חייב למסור
את כל החומר שבידו למזמינה או למתכנן אחר שימונה על ידי המזמינה:
המתכנן הפר התחייבות כלשהי בהסכם זה ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  5ימים ו/או חזר על אותה
.11.1
הפרה פעם שנייה;
המתכנן הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו לכינוס נכסים ,או נשלל ממנו אחד מהאישורים או
.11.2
הרישיונות על פי דין שעליו להחזיק בו כדי להתקשר בהסכם זה עם המועצה;
.11.1

.11.1

אם מסיבות אשר אינן תלויות במתכנן ,לא יוכל המתכנן לקיים את ההסכם ,אזי ייחשב ההסכם
כמבוטל והמזמינה תהיה חופשיה להתקשר בהסכם עם מתכנן אחר לשם המשך הפרויקט ,ולעשות
שימוש כרצונה בתוכניות שהוכנו ע"י המתכנן עד למועד ביטול ההסכם ,בתנאי שתשלם למתכנן בעד
השירותים והפעולות שנעשו על ידו עד למועד ביטול ההסכם;
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מס כים המתכנן כי במידה והמזמינה לא תהא מרוצה מאופן עבודתו,
מכל סיבה שהיא ,תהא רשאית המזמינה לסיים לאלתר הסכם זה ,ולהתקשר עם מתכנן נוסף
לביצוע המשך הפרויקט כראות עיניה ( ,) "step in" rightולמתכנן לא תהיה כל טענה בעניין זה נגד

המזמינה;
 .15בנוסף לכל האמור לעיל ,המוע צה תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בהודעה מוקדמת בכתב ,בת  10ימים.
 .16מובהר ומוסכם ,כי המועצה לא תהא חייבת לשלם למתכנן כל פיצוי או תמורה נוספת בגין סיום ההסכם,
מלבד התמורה לה זכאי המתכנן בגין השירותים שסופקו למועצה בפועל ,עד למועד הנקוב בהודעת המועצה
על סיום ההסכם.
 .17קיבל המתכנן את התמורה כמפורט בפרק התמורה לעיל ,לא תהיה המזמינה קשורה יותר עם המתכנן ,ותהיה
רשאית למסור את העבודה למתכנן אחר לפי ראות עיניה.
זכויות יוצרים
 .18מובהר ומוסכם בזאת כי כל התכניות ,החוזים ,החשבונות והמסמכים שיעשו ע"י המתכנן במסגרת ולשם
ביצוע הסכם זה הם רכוש המזמינה ואין המתכנן רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או להציגם בפני אחר
או למסרם לשימוש איזה שהוא בלתי אם לצרכי ביצוע הפרויקט מושא הסכם זה.
 .11המתכנן ימסור למזמינה ללא תשלום עותק מכל מסמך שהוכן ע"י המתכנן תוך מילוי התח ייבויותיו על פי
הסכם זה.
אחריות
 .50המתכנן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין נזק גוף ובין נזק לרכוש ,בין נזק ממון או כל נזק אחר ,למועצה ו/או
למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המתכנן  -בין אם נגרם נזק על
ידו ובין אם נגרם ע"י מי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמם  -בין במישרין ובין
בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע הפרויקט על פי הסכם זה.
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 .51בכל מקרה שהמתכנן יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיוחדות או אחרות למזמינה ו/או הבאים
מכוחה כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו /או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות ,הזנחה ו/או
ביצוע עבודות בצורה שאינה מקצועית ,אזי מתחייב המתכנן לשלם את כל ההפסדים ו/או הנזקים ו/או
ההוצאות שייגרמו למזמינה ולכל מי שהמזמינה תחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.
שמירת סודיות
 .52המתכנן ישמור בסודיות כל מי דע וידיעה ,בכתב או בעל פה ,שנמסר לו ע"י המזמינה ,ולא יחלק אותו או
יגרום להגעתו בין במישרין או בעקיפין ,לידי כל אדם ללא הסכמת המזמינה בכתב ,לרבות למפקח ולקבלן
המבצע ,ולמעט פרטים הנחוצים למילוי התחייבויותיהם כלפי המזמינה ושמקובלים להימסר להם.
העדר יחסי עובד ומעביד
 .51המתכנן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המתכנן או מישהו מטעמו לבין המזמינה
יחסי עובד -מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם המתכנן לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיו
ויחשבו כעובדים של המתכנן בלבד ולא יהיו בינם ובין המזמינה כל יחסי עובד -מעביד.
 .51כל התשלומים לעובדי המתכנן (לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או
מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר) ,תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם
ביצוע עבודת המתכנן יחולו על המתכנן וישולמו על ידו והמזמינה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן
שהיא.
 .55מובהר ומוסכם בזאת ,כי אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים ,ייקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית
מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד -מעביד ,על כל הנובע והמשתמע מכך ,מתחייב המתכנן ,מבלי לגרוע מהאמור
בהסכם זה בכללותו ,לשפות את המועצה מידית ,במלוא ההוצאות שייגרמו לה ,לרבות הוצאות ותשלומים
בהם תחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך -דין.

שונות
 .56המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת המתכנן ,לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי הסכם זה
וכתוצאה ממנו ,מכל סכום המגיע למתכנן מהמועצה ,בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.
 .57המתכנן אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר ,אלא אם
קיבל לכך את הסכמת המזמינה מראש ובכתב.
 .58כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם ע"י מורשי החתימה ש ל
המועצה.
 .51סטייה מתנאי מתנאי הסכם זה ,לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
 .60לא השתמשה המועצה באיזו מן הזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים ,לא יהיה בכך משום ויתור
על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה של המועצה על פי הסכם
זה.
 .61כתובות הצדדים להסכם זה הן כאמור במבוא לו.
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 .62כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד
הנשגר בתוך  72שעות מעת שיגורה ואם נמסרה ביד בעת מסירתה.
 .61לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הייחודית לדון בכל תובענה שתוגש בקשר להסכם זה או
להפרתו.
ולראייה באו הצדדים על החתום

המועצה
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
___________ ו ___________

אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם
המועצה
דן שווץ ,עו"ד יועמ"ש המזמין
תאריך______________ :
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המתכנן
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה
____________
ת.ז.
__________
ו_______________ ת.ז.____________ .

אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה
בשם ________________ בע"מ
עו"ד
תאריך____________ :
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תאריך הנפקת האישור:

נספח ג'  -אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
מועצה מקומית כפר שמריהו
של
ו/או חברות בנות ועובדים
☒מזמין שירותים
☒שירותים
הנ"ל
☐מזמין מוצרים
☐אספקת מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐זכיין
☐אחזקה
☐קבלני משנה
☒אחר :
מען
מען
☐אחר _________________
מתכנן תנועה ו/או שירותים
נלווים.
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח
אחריות
כלפי צד
שלישי

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

 302אחריות צולבת
₪
1,000,000
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב
כצד ג
 309ויתור על תחלוף מבקש
₪
20,000,000
אחריות
האישור
מעבידים
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
₪
1,000,000
אחריות
 302אחריות צולבת
מקצועית
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
ת.
 325מרמה ואי יושר עובדים
רטרו:
 327עיכוב /שיהוי עקב מקרה
ביטוח
_____
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 038יועצים  /מתכננים
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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