מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

קול קורא – הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ
בתחום שמאות מקרקעין
 .1כללי:
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה/המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מחיר לשירותי יעוץ
בנושא שמאות מקרקעין למועצה(להלן" :השירותים") ,על פי הדרישות המפורטות להלן בהזמנה זו.
 .1.2הליך זה אינו הליך מכרזי ,ואינו כפוף לדיני המכרזים.
 .1.1במידה שהמציע הוא חברה /שותפות ,יידרש להקצות אדם ספציפי לעבודה במועצה לגביו יבדקו אמות
המידה (להלן "היועץ/השמאי").
 .1.1השירותים הנדרשים כוללים ביצוע עבודות שמאות ומתן חוות דעת ויעוץ בתחומי המקרקעין .הלו"ז
ייקבע ע"י המזמין לפני תחילת העבודה לכל פרויקט.
 .1.1למזמין שמורה הזכות להתקשר עם יותר משמאי אחד להספקת השירותים .ככל שתיערך התקשרות
עם יותר משמאי אחד ,תחולק העבודה בין הזוכים לפי שיקול דעתה של המועצה ,לרבות לפי שיקול של
העדפת הזמנת השירותים מהשמאי שבאפשרותו לספק לה את השירות בלוחות זמנים קצרים יותר.
 .1.1במקרה שהמועצה תחליט על הפסקת ההתקשרות עם אחד השמאים הזוכים ,רשאית המועצה
להתקשר עם שמאי אחר מהשמאים שהגישו הצעתם לקול הקורא ונרשמו למאגר היועצים של
המועצה.
 .1.1מחירי השירותים ,המפורטים במסמך זה יכללו את כל ההוצאות ,הישירות והעקיפות ,הנובעות ממתן
השירותים ,בין אם צוינו בבקשה זו ובין לאו.
 .1.8הספקת המוזמן למועצה תהיה לפי צרכי המזמין מטעם המועצה וכנגד הזמנות רכש בכתב ,חתומות
כדין.
 .1.1ביצוע העבודה יעשה אך ורק לאחר אישור מהנדס/ת המועצה בכתב את ביצוע העבודה באמצעות הזמנת
עבודה ואישור התקציב לביצוע העבודה על ידי גזבר המועצה ,כמקובל במועצה
 .1.11תנאי תשלום שוטף  11 +מיום הגשת החשבון.
 .2הצטרפות למאגר היועצים של המועצה
 .2.1בעצם 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.
 .2.2השירות יינתן אך ורק על ידי יועץ ספציפי ,יש לציין את הפרטים של יועץ זה (להלן" :היועץ") ,לצרף
לגביו את קורות החיים ,תעודות המעידות על השכלה והמלצות.
 .2.1בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה ובחנת ניסיון המציע תהיה אך ורק ביחס ליועץ
המוצע ,אף אם הוא מועסק בחברה/שותפות (אשר עמה תתקשר המועצה).
 .2.1במידה שהמציע הוא חברה /שותפות ,יידרש להקצות אדם ספציפי לעבודה במועצה לגביו יבדקו תנאי
הסף ואמות המידה (להלן "היועץ/השמאי").
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 .2.1תנאי סף להצטרפות למאגר:
 .2.1.1היועץ שיספק את השירותים בפועל (בין אם הוא המציע ,ובין אם הוא עובד המציע) בעל ניסיון
של מתן ייעוץ בתחום שמאות מקרקעין לרשויות מקומיות לפחות במהלך חמש ( )1השנים
האחרונות (ככל שהיתה הפסקה בטווח זמן זה ,שמורה למועצה הזכות להפעלת שיקול דעת).
 .2.1.2היועץ המוצע הוא בעל הסמכה ורישיון שמאי מקרקעין ורשום כחוק בפנקס שמאי המקרקעין.
 .2.1.1המציע או הגוף המעסיק אותו בעל תעודת עוסק מורשה.
 .2.1.1המציע או הגוף המעסיק אותו ,בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו  , 1111 -ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור – בתוקף.
 .2.1.1ככל שהגוף המעסיק את המציע הוא תאגיד ,עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין מרשם
החברות ,העמותות או השותפויות לפי העניין.
 .2.1.1המציע ,וככל שהגוף המעסיק אותו הוא תאגיד – התאגיד ,בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו
המציע לא הורשעו בעבירות (שטרם התיישנו) המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי
ותקנות השבים ,התשמ"א ,1181 -כמפורט בהצהרה המצורפת.
 .2.1.1המציע והגוף המעסיק אותו לא הורשעו בשנה האחרונה ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה
המפורטים ב תוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב 2111-ו/או צווי
ההרחבה מכוחם.
 .2.1.8אין למציע ולגוף המעסיק אותו ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין המועצה ,והוא
מתחייב כי לא יעמוד בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם המועצה.
 .2.1.1המציע יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל ,לרבות ההצהרות והמסמכים המצורפים
למסמכי הליך זה.
 .3פירוט שירותים נדרשים:
 .1.1השירותים הנדרשים כול לים ביצוע עבודות שמאות ומתן חוות דעת ויעוץ בתחמי המקרקעין .הלו"ז
יקבע ע"י המזמין לפני תחילת העבודה לכל פרויקט.
 .1.2השמאי ידרש בין השאר ,לבצע את הפעולות הבאות במסגרת הספקת השירותים ,הכל בהתאם לפרוייקט
הספציפי לגביו יוזמנו השירותים:
.1.2.1תמיכה מקצועית למהנדס המזמין וליועץ המשפטי של המזמין.
 .1.2.2הטמעת נהלי עבודה.
 .1.2.1בדיקת חבות בהיטלי השבחה בתיקי בקשות של היתרי בניה ועסקאות מכרז.
 .1.2.1עריכת שומות באשר להשבחה ,לרבות חישוב מידוד ו/או ריביות בתיקי בקשות להיתרי בניה
ותכניות (חישוב מידוד כל חיוב יהיה לפי "התאריך הקובע" לכל שומה ביחס לתאריך שליחת
החיוב).
.1.2.1ליווי תהליכי תכנון תב"עות.
 .1.2.1ניהול משא ומתן וייצוג המזמין בהליכים בפני שמאי מקרקעין מכריע/מייעץ ,ועדות ערר ,בתי
משפט וכל גוף שיפוטי ו/או מעין שיפוטי שיידרש ייצוג כגון דא.
 .1.2.1בדיקת תביעות המוגשות נגד המזמין לפי ס'  111לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1111 -
 .1.2.8השתתפות בדיונים הקשורים לביצוע העבודות ו/או השירותים שעליו ליתן לוועדה.
.1.2.1קבלת קהל.
עמוד  2מתוך 28

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

 .1.1ככל שהמועצה תשכור את שירותים של שני שמאים ידרשו השמאים להתייעץ האחד עם השני על מנת
לוודא כי קיימת אחידות במדיניות המועצה וזאת ללא תוספת לתמורה.
 .4אופן הגשת הצעות ושאלות הבהרה
 .1.1את מסמכי הצעת המציע המלאים ,יש להעביר בדוא"ל לכתובת  noa@c-on.comוזאת עד ליום ה'
 7/5/2020עד השעה  .12:00הצעה שתגיע לאחר מועד זה ,לא תידון ותיפסל.
 .1.2המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל ולצורך קבלת ניקוד
האיכות כמפורט בנספח א'.
 .1.1מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה עד ליום ג'  7/4/2020עד השעה  12:00לדוא"ל noa@c-on.com
.רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
 .1.1המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים ההזמנה,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי
ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.
 .4תנאי ההליך ואופן בחירת הזוכה
 .1.1ההצעות יבחנו לפי אמות המידה כמפורט בנספח א' להליך זה ,זאת בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על
ידם להצעתם .הניקוד להצעה ייקבע ע"י צוות מקצועי של עובדי המועצה ,אשר ישמש גם כוועדת בחינה
שתערוך את הראיון האישי לשמאי המוצע.
 .1.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע ,לצורך
בחינת הצעת המציע.
 .1.1ככלל ,תבחר המועצה בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר.
 .1.1המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,וההצעה הזוכה תתקבל על ידי המועצה לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .5ביטוח
 .1.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ,ימציא למועצה את הפוליסות
ואישור קיום ביטוחים כמפורט בהסכם (נספח ג') ללא כל שינוי בתוכנם.
 .1.2מובהר 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.
 .1.1לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור
קיום ביטוחים"  ,יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות
על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
 .1.1למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .1.1.1מציע 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 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
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 .1.1.2מציע 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 ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על
הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .1.1המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים בהסכם ו/או
באישור קיום הביטוחים.
 .6התקשרות עם הזוכה
.1.1
.1.2
.1.1
.1.1

המציע ידרש לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה ,בנוסח המצ"ב כנספח ג' ,לתקופה של 21
חודשים.
ניתנת למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה לתקופות נוספות (עד תקופה כוללת של
 1שנים).
הספקת השירותים תעשה אך ורק כנגד הזמנת עבודה חתומה כדין ולפיה.
מובהר בזאת כי המועצה רשאית לצמצמם את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי.
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נספח א'  -אמות מידה לבחינת ההצעות :
הבחינה תתבצע ביחס ליועץ – שמאי מקרקעין ספציפי שייתן את השירות למועצה ,באופן בלעדי ולא לגבי
חברה/משרד
פרמטר

פרטים

.1

ניסיון השמאי אשר
יספק את
השירותים למזמין
בפועל

מס' שנות ניסיון רציף ומתמשך במתן שירותי שמאות
לועדות לתכנון ובנייה ורשויות מקומיות כעצמאי.
 2נק' לכל שנה מעבר ל 1 -שנים.
מס' ועדות לתכנון ובניה המספקות שירותים ליישובים בעלי
צביון כפרי (ישובים בעלי רקע של התיישבות חקלאית
שאינם ישובים עירוניים) או רשויות מקומיות באזור המרכז
והשרון להם סיפק השמאי בעצמו באופן ישיר ומוכח
שירותים לתקופה של לפחות  12חודשים ברצף.
 1נק' בגין כל ועדה /רשות מקומית כאמור.

.3

התרשמות כללית
מאיכות השמאי
המוצע

על בסיס ראיון אישי ו/או על בסיס המלצות מלקוחות
המציע.
מובהר כי במסגרת רכיב זה תוכל המועצה להביא בחשבון
את חוות דעת מקבלי שירותים קודמים ו/או ממליצים של
השמאי המוצע ,לרבות ניסיון המועצה של המציע

.2

סה"כ
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נספח ב' – הצהרת המציע
)1

)2
)1
)1
)1

המציע הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של המועצה המקומית כפר שמריהו ,מאשר כי
קרא את כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות ואת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/2111ו 1/2111 -ומסכים
ומקבל את כל האמור בהם.
המציע קרא והבין את תוכן מסמכי ההליך לבחירת יועץ ,קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב
לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
המציע מצהיר כי הוא בעל היכולת ,הידע ,הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע
העבודות והשירותים נשוא הליך זה ,כמפורט לעיל.
המציע קרא והבין את תוכן ההליך לעיל ונספחיו המצ"ב ,קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב
לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
בתמורה למתן השירותים נשוא הליך זה ,יהא זכאי השמאי למחירים כמפורט בנספח התמורה המצ"ב
להסכם.

שם היועץ המוצע (שיספק את כלל השירותים באופן בלעדי) _____________________________
שם העסק/התאגיד/המעסיק ,____________________ :ע.מ /ח.פ__________________ :
כתובת ___________________________ :טלפון______________________ :
דוא"ל____________________________________ :

מצורפים בזאת:







אישור בתוקף על רישום בפנקס שמאי המקרקעין של
היועץ המוצע
פרטים לעניין אמות המידה לבחירת יועץ
תעודת עוסק מורשה של המציע/המעסיק
אישור ניהול פנקסי חשבונות על שם המציע/המעסיק
אישור על ניכוי מס במקור על שם המציע/המעסיק
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הצהרה לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
הצהרה על העדר ניגוד עניינים
הצהרה על העדר הרשעות פליליות
תעודת רישום תאגיד של המעסיק

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 השמאי המוצע ולא המשרד /החברה
שם הרשות /
ועדה לתו"ב
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תיאור השירותים שסופקו

מועד תחילת
הספקת
השירותים

מועד סיום
הספקת
השירותים

פרטי איש קשר ברשות-
שם ,תפקיד ומס' טלפון

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

הצהרה לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
ימולא רק ע"י מציעים המעסיקים עובדים
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא ע"י מורשה חתימה בתאגיד)
 .1הנני משמש כ ________________ ב_______________________ (להלן" :המציע").
שם המציע
תפקיד
 .2הנני מוסמך לתת הצהרה זו 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 המענה לקול קורא זה
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1111
** "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.
 .1למציע 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.
 .1למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  1לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מהצהרה זו למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  11ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות
כאמור).
שם מלא____________________:
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תאריך_______________:

חתימה_______________:
חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
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הצהרה והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש ____________________
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 הגדלת שומות ארנונה והיטלים (להלן" :ההסכם") 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.
 .1הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מידי 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.
 .1הנני 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.
 .1לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .1מובהר 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 מלא____________________:
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תאריך_______________:

חתימה_______________:

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
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הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא 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") ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על הצהרה זו 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 ;1112-פקודת מס הכנסה ;
פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1111-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1118-סעיפים
 211עד  181 ,211עד  111ו 111-עד  118לחוק העונשין ,התשל"ז ,1111-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.

שם מלא____________________:
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תאריך_______________:

חתימה_______________:

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

נספח ג' – 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" :נותן השירות ")
מצד שני

הואיל והמועצה ערכה קול קורא לקבלת הצעות מחיר להספקת שירותי שמאות
והואיל ונותן השירות הגיש הצעתו למתן השירותים .
והואיל והמועצה החליטה להתקשר עם נותן השירות בכפוף לאמור בהסכם זה.
והואיל וברצון הצדדים לעגן את יחסיהם החוזיים.

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם כדלקמן:

א .מבוא ,כותרת ופרשנות
 .1המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ,ומהווים תנאים מתנאיו.
 .2כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות ההסכם.
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 .1הסכם זה הנו מלא וממצה את יחסי הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו והוא מחליף ומבטל כל
מצג ,הסכם ,משא ומתן ,זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו ) בין בכתב ובין בעל פה ( בין-
הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת הסכם זה.

ב .הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירות
 .1נותן השירות מתחייב לספק את השירותים הבאים כמפורט במסמכי הקול הקורא המצורפים כנספח
להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1נותן השירות מתחייב להיות זמין לצורך מתן השירותים.
 .1נותן השירות מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ככל שנדרש או יידרש ,את כלל המסמכים ,הרישיונות
והאישורים הנדרשים לשם ביצוע הסכם זה ,כשהם תקפים ונכונים למועד מתן השירות.
 .1נותן השירות מתחייב להעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת האישורים וההיתרים
המתאימים בלבד.
 .8נותן השירות מתחייב לבצע הוראות ההסכם בנאמנות ,במקצועיות ,בתום לב ובמסירות .נותן השירות
מצהיר ומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם להסכם אינן מפחיתות את התחייבויותיו על פי כל דין ,וכי
למועצה עומדים כל הסעדים הן על פי הסכם זה והן על פי כל דין.
 .1נותן השירות מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה על
נספחיו ולקיום חיוביו על פיו במלואם ,וכי אין בהתקשרותו על פי הסכם זה בכדי להוות הפרת התחייבות
כלפי צד שלישי אחר.
 .11נותן השירות מצהיר כי הביא בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע וקיום הסכם זה במלואו ,וכי לא
תשמע מפיו כל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה שהוצעה על ידו במסגרת המכרז.
 .11ידוע לנותן השירות כי ההתקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת מונח זה בסעיף  )2(1לחוק
החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,התשל"א 1111-ולכן ,היא איננה ניתנת לאכיפה על-ידי הזוכה בהליך.
נותן השירות מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת
סעד שעניינו אכיפת ההסכם על המועצה.

ג .תקופת ההסכם
 .12תוקפו של הסכם זה הינו למשך  21חודשים מיום _______ ועד ליום______  .המועצה תהיה רשאית
להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ובלב
 .11המועצה רשאית להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה של  11יום מראש
ונותן השירות לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך .במקרה כאמור נותן השירות זכאי לקבלת החלק
היחסי עבור העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום כאמור תהווה סילוק לכל טענות הקבלן
בקשר לסיום מתן השירות על ידו.
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ד .אחריות ,שיפוי וביטוח
 .11מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,מובהר ומודגש בזאת ,כי נותן השירות אחראי כלפי המועצה ,כלפי
עובדיה ,כלפי שלוחיה וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירות
ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג למועצה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש ,כתוצאה
מביצוע הוראות ההסכם ) במישרין או בעקיפין( ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או
כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של נותן השירות ו/או שלוחיו
ו/או כל מי הבא מטעם נותן השירות.
 .11נותן השירות ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות
משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.
 .11נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח וכל נזק כיוצא
באלה שיגרמו ,במישרין או בעקיפין ,למועצה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו,
לרבות לעובדי נותן השירות ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של נותן השירות ו/או נותן
שירותים מטעמו.
 .11על נותן השירות תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,
מוות ,וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של
נותן השירות למועצה ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של נותן השירות ו/או לגופו ו/או לרכושו
ו/או לצד שלישי כלשהו ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של נותן השירות ,כל זאת תוך כדי או
עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה.
 .18נותן השירות פוטר לחלוטין את המו עצה ו/או העיריה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם וכל הבאים מטעמם
מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק באחריותו של נותן השירות בקשר עם הסכם זה ,אשר ייגרם ו/או
נגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,אשר מקורם בכל עילה שהיא בכל הקשור במתן השירותים על פי
הסכם זה.
 .11נשאה המועצה ב תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו למי מהן ו/או לרכוש מי מהן ו/או לצד
שלישי כלשהו בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה ממתן ו/או ביצועם של השירותים ,יהיה על נותן השירות
להחזיר למועצה באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותם בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים
כאמור לעיל ולהלן.

ביטוח:
 .21המועצה בסעיף זה (ביטוח) תקרא :מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי
שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.
 .21מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
כל דין ,נותן השירות מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.

עמוד  11מתוך 28

חתימה וחותמת

מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

 .22מובהר כי בשלב הרישום למאגר היועצים ,אין צורך בהסדרה או המצאה של מסמך ביטוחי כלשהו לידי
המועצה ,אלא מסמכים אלה יומצאו כמפורט להלן בסעיפי הסכם זה.
 .21עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על נותן השירות בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות
בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של נותן השירות לפני ההתקשרות בין הצדדים .נותן השירות יסדיר
ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .21נותן השירות מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה בגין כל נזק
או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף
מחברות ביטוח.
 .21הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים הנם
מזעריים ואין ב הם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על נותן
השירות יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,
למועצה ולצד שלישי.
 .21הפר נותן השירות את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המועצה,
יהא נותן השירות אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המועצה כל טענה כאמור.
 .21נותן השירות לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 11 .28ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה ,ימציא נותן השירות
למועצה את אישור קיום ה ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה,
כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
 11 .21ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות ,ימציא נותן
השירות למועצה אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
 .11מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור
כלשהו לנותן השירות מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות
על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המועצה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה
אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות
אך לא תהיה חייבת לעשות כך  .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המועצה או מי מטעמה
אינה פוטרת את נותן השירות מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
 .12נותן השירות יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה ,לרבות
מחירים ,שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
 .11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי לבקש מנותן השירות לשנות או לתקן את הפוליסות
ו/או את אישור קיום ה ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי
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לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ה ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות
כל שהיא.
 .11מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא נותן השירות על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב
העיכוב כאמור.
 .11נותן השירות לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח
או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית .
 .11במידה ונותן השירות יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא נותן השירות למועצה
את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש .תהליך זה
יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם.
 .11נותן השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הבאים מטעמה
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח
אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא
יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לנותן השירות.
 .18שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ה ביטוחים ( בכפוף להרחבי השפוי) יכלול את המועצה.
 .11הפוליסות ואישור קיום ה ביטוחים יכללו  :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח אחריות מעבידים.
ביטוח אחריות מקצועית.
 .11כל הפוליסות תכלולנ ה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על נותן השירות.
סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה .וויתור כאמור לא יחול כלפי
מי שביצע נזק בזדון כלפי נותן השירות .סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי
המועצה והביטוח של נותן השירות הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה .כיסוי ביטוחי
בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי .כיסוי זיהום פתאומי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לכל הפחות 11
יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של נותן השירות בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה לקבלת
שיפוי.
 .11בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :זיהום פתאומי .אי יושר של עובדים.
חריגה מסמכות בתום לב .אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה .אחריות בגין קבלני משנה .אובדן
מידע ומסמכים .הוצאת דיבה .השמצה והוצאת לשון הרע.
 .12בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
א.

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות
בין המועצה לבין נותן השירות.
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ב.

סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת" .תקופת גילוי של  12חודשים לאחר ביטול או אי חידוש
הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י נותן השירות ,ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה
את חבות נותן השירות באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

ג.

סעיף "פגיעה אישית" Personal Injury

 .11הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות שיבוב של המוסד לביטוח
לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש
בבעלות המועצה.
 .11הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  '11או נוסח אחר הדומה לו
בכיסוי הביטוחי.
 .11הרחבי שיפוי:
א.

פוליסות אחריות מקצועית וצד שלישי ,תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין אחריותה
למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של נותן השירות ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב
הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

ב.

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי נותן השירות.

 .11גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ה ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן :ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי  .₪ 2,111,111ביטוח אחריות מעבידים  -כפי הפוליסות של נותן השירות  .ביטוח
אחריות מקצועית – .₪ 1,111,111
 .11ככל שלדעת נותן השירות קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי נותן השירות ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים ,יערוך נותן השירות את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף
לאמור לעיל.
 .18ביטוח אחריות מקצועית יהיו בתוקף ,כל עוד יש לנותן השירות אחריות על פי כל דין.
 .11המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה
מעת לעת ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  11יום מראש לנותן השירות.
 .11באחריות נותן השירות לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום
הביטוחים.
 .11מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת ההסכם ,מתחייב נותן
השירות למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו .על נותן השירות חלה החובה
על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות
חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
 .12מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ,נותן השירות מתחייב
לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המועצה ו/או ע"י המבטח .כן מתחייב
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נותן השירות שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש ,אשר
עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 .11נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המועצה
לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .11הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי נותן השירות לפי הסכם זה,
או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת במפורש ,כי אין בעריכת
ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה שלא היו קיימות כלפיה ,אלמלא נערך
הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המועצה) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 .11הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.

ה .אי קיום יחסי עובד – מעביד
 .11מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי ואינו מהווה הסכם עבודה ,וכי נותן
השירות הוא בעל עסק עצמאי לאספקת השרותים וכי בינו לבין המזמין לא מתקיימים יחסי עובד מעביד ,
יחסי -הרשאה ,סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.
 .11נותן השירות יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן
השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .18נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי .כמו כן מצהיר
נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.
 .11מובהר בזאת כי נותן השירות הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו המעניקים
שירותים ועבודות למועצה בהתאם להסכם זה ,וכי אין בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד ,יחסי
הרשאה, -סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.
 .11מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי
בהסכם זה ,רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו כעובד המועצה ,הרי ששכרו של נותן
השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם ,או
במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג ,על פי השכר שהיה משולם לעובד מועצה שמאפייני העסקתו הם
הדומים ביותר לאלה של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למועצה את ההפרש בין
התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המועצה.
 .11היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השי רותים כעובד המועצה ,יהיה על נותן
השירותים לשפות את המועצה ,מיד עם דרישה ראשונה ,על כל ההוצאות שיהיו למועצה בשל קביעה
כאמור.
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 .12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם המועצה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה ,רשאית
המועצה לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמועצה.

ו .הוראות לעניין אי הסבת ההסכם
 .11נותן השירות מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו (לרבות התשלומים להם זכאי) ו/או את
חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו ,זולת
עובדיו או שליחיו בביצוע השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של המועצה
בכתב ומראש.
 .11ויובהר ,כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת ,ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעתה
של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש .ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם
לנספח להסכם שייחתם על ידי המועצה מצד אחד לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
 .11נתנה המועצה את הסכמתה להסבת ההסכם ,כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן
השירות מאחריותו והתחייבויותיו על פי ההסכם ,ונותן השירות יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או
מחדל של מבצעי -העבודות.
 .11היה נותן השירות תאגיד רשום יראו בהעברת  45%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין
אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים ,כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת המועצה
כאמור לעיל.

ז.

הפרת ההסכם ופיצויים מוסכמים
 .11לא ימלא נותן השירות את מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ,או לא ימלא נותן השירות אחר
הוראותיה של המועצה ,רשאית המועצה להתרות בו ולדרוש את מילוי הוראות ההסכם כראוי .ההתראה
תהיה בעל פה או בכתב.
 .18ראתה המועצה כי ההפרה לא תוקנה כאמור ,תהא רשאית המועצה להודיע לנותן השירות על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על ביטול ההסכם ,בתוך  1ימים.

ח .התמורה והיקף השירות
 .11תמורת מתן השירותים ,יהיה זכאי נותן השירות לתשלום וזאת בתוספת מע"מ כדין ועל פי המפורט בנספח
התמורה המצ"ב ומסומן א' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .11אחת לחודש ,ולא יאוחר מהיום החמישי בכל חודש ,יגיש נותן השירות למועצה חשבון בגין השירותים
שביצע עבורה בחודש הקודם ,תוך פירוט מדויק של השירות שנערך באותו חודש.
 .11התשלום עבור החשבון יבוצע בתוך  11יום מאישור החשבון על ידי נציג המועצה .
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 .12למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת ,כי התמורה כאמור דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן
השירותים עבור נותן השירות כמפורט בהסכם.
 .11שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המועצה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא
אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים ,לא לנותן השירותים ולא לאדם
אחר וכי התמורה היא מלאה ,סופית ומוחלטת ולא יתווספו עליה כל סכומים ,אלה אם הוסכם אחרת
מראש ובכתב על ידי המועצה.

ט .התיישנות חוזית
 .11למרות האמור בכל דין ,תביעות שיש לקבלן או מי מטעמו כנגד המועצה או מי מטעמה ,בקשר עם הסכם זה
ו/או כל הזמנת עבודה שתוצא מכוחו ,יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה לפי אותה הזמנת
עבודה.
 .11הקבלן מצהיר ומאשר כי עניינו של הסכם זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת
כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף  11לחוק ההתיישנות ,התשי"ח.1118-
 .11אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הקבלן להגיש כנגד ההמועצה הודעת צד שלישי בתביעות שהוגשו נגדו
בקשר עם הסכם זה ,אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה.

י .היעדר זכות עיכבון וזכות קיזוז
 .11נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת ,כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל המועצה לשלם לנותן
השירותים על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -כל סכום המגיע למועצה מנותן השירותים
על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
 .18לנותן השירותים לא תהיה כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/או כל זכות עכבון ,לרבות ,זכות הכללית מכוח
סעיף  11לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג 1111-וזכות עיכבון קבלני מכוח סעיף  1לחוק הסכם הקבלנות,
תשל"ה.1111-

יא .שמירת סודיות וניגוד עניינים
 .11נותן השירות מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור למתן השירותים,
אשר הגיע לידיעתכם מכל מקור שהוא ולא ישתמשו במידע שהגיע לידיעתם תוך כדי ביצוע השירותים לכל
למטרה שהיא ,למעט לצרכי הסכם זה ,ובכלל זה:
 .11.1נותן השירות לא יסייע לצד שלישי כלשהו בענין שעלול לפגוע במועצה או באינטרס שלה.
 .11.2נותן השירות לא יקבל תשלום כלשהו או כל טובת הנאה אחרת ,מיזם ,קבלן ,מהמתכננים
והיועצים ,או מכל גורם אחר.
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 .11.1נותן השירות לא ייתן יעוץ או סיוע לצד ג' כלשהו שבכוונתו או בכוונת גוף הקשור אליו להתקר עם
המועצה.
 .81במידה ש יחול שינוי כלשהו בהתחייבויות והצהרות היועץ על פי הסכם זה במהלך תקופת מתן השירותים,
מתחייב היועץ לפנות לחברה ולקבל את הסכמתה מראש ובכתב לביצוע כל פעולה כאמור ו/או להענקת
שירותים לכל צד שלישי אשר עלול להעמידנו בניגוד עניינ ים עם השירותים הניתנים על ידי על פי הסכם זה.

יב .שונות
 .81ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של הסכם זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא יוותר
על הפרה נוספת של הסכם זה.
 .82מוסכם בזאת כי הסמכות השיפוטית המקומית הבלעדית לפי הסכם זה ,וכן כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים
בקשר להסכם זה ,פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו ,וכל תביעה בקשר לכך ,יובאו להכרעה בפני בית המשפט
בכפר סבא .
 .81מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי
הנציגים המוסמכים של הצדדים .מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

יג .כתובות והודעות
 .81כתובת נותן השירותים והמועצה הינן:
מועצה :קרן היסוד  18כפר שמריהו.
נותן השירות_________________________:
 .81נותן השירותים רשאי להודיע למועצה ,מעת לעת ,על שינוי בכתובתו .הודעה לפי סעיף זה תינתן למנכ"ל
המועצה.
 .81כל הודעה בין הצדדים תשלח בכתב בלבד ,ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם להוראות
הבאות:
 .11.1אם ההודעה נשלחה בדואר רשום ,יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלושה ( )1ימי
עסקים מיום המשלוח;
 .11.2אם ההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל יראו אות ה כאילה התקבלה אצל הצד שכנגד ביום
העסקים שלאחר היום בו נשלחה;
 .11.1אם ההודעה נמסרה ביד – יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה.
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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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נותן השירותים
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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אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים בהסכם שבין מועצה מקומית כפר שמריהו לבין ____________________
מתן שירותי שמאות
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

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.

המבוטח

ממבקש האישור
שם

שם
מועצה מקומית כפר שמריהו
תאגידים עירוניים של
המועצה ו/או מי שמקבל
שירותים מוניציפאליים
מהמועצה ו/או מוסדות
חינוך ו/או גופים קשורים
למועצה.
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ממעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר______ :
מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים
עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל
שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או
מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה.

כיסויים
סוג הביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

סכום

צד ג'

ביט 2111

2,111,111

אחריות
מעבידים

ביט 2111

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה
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תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מטבע

₪

₪

השתתפות עצמית
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כ יסוי בהתאם
לנספח ד'

112
אחריות צולבת
111
ויתור על תחלוף לטוב
מבקש האישור
111
כיסוי לתביעות מל"ל
118
מבוטח נוסף – מבקש
האישור
- 121
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח – מבקש
האישור
121
ראשוניות
111
ויתור על תחלוף לטוב
מבקש האישור
118
מבוטח נוסף היה וייחשב
כמעבדים של מי מעובדי
המבוטח – מבקש האישור
121
ראשוניות
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כיסויים
אחריות
מקצועית

1,111,111

₪

111
אבדן מסמכים
112
אחריות צולבת
111
הוצאת לשון הרע במסגרת
כיסוי אחריות מקצועית
111
ויתור על תחלוף לטוב
מבקש האישור
111
כיסוי לתביעות מל"ל
118
מבוטח נוסף מבקש
האישור
121
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח מבקש
האישור
121
מרמה ואי יושר עובדים
121
פגיעה בפרטיות
121
ראשוניות
111
תקופת גילוי – 12
חודשים מתום תקופת
הביטוח

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

 – 111יועצים
 – 111שירותי שמאות
פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')
תיאור הנכס (לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)
סוג הנכס (לדוגמא :רכב/נדל"ן)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח השרותים
תיאור השירות נשוא ההתקשרות
אבטחה
אחסון /מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
אספקת גז ודלק
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות
ביקורת חשבונאית ,ראיית חשבון ומיסוי
בניה  -עבודות קבלניות גדולות
בקרה ,ביקורת תקנים ושמאות
בקרת מוסדות חינוך
בריאות הנפש
בתי אבות ומעונות
גביה וכספים
גינון ,גיזום וצמחיה
דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סדנאות
הובלות והפצה
הכנת מכרזים נהלים והנחיות
הסעת נוסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פינויים
השקעות ויזמות
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
חברות מנהלות/מינהלות
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי והובלה
חינוך/קורסים/סדנאות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכננים
כוח אדם
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממוני ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות פוטו-וולטאיות
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
נדל"ן  /השקעות ויזמות
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות
לילדים
ניהול מבנים
ניקיון
נשק וחומרי נפץ
ספרינקלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
פארק שעשועים ומים /אטרקציות
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קוד השירות

תיאור השירות נשוא ההתקשרות

קוד השירות

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

שירותי ניהול
שירותי ניטור
שירותי ניטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (בניה)
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי)
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
שירותי שמאות
-

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

046
047
048
049
050
051
052
053
054

-

116
117
118
119
120
121
122
123
124
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פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צנרת והנחת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
קמעונאות
רוקחות
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כנסים ,השתלמויות ,פנאי ומלונאות
שירותי ביקורת
שירותי גניזה וארכיב
שירותי דת

055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

-

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

קוד הסעיף
301
302
303

כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד הסעיף
371
372

304
305
306
307
308

-

נספח סעיפים מיוחדים
כיסויים נוספים בתוקף
אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי
אחריות מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר
מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים עירוניים של
המועצה ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים
מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים
למועצה.
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין נזקי טבע
כיסוי גניבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח נוסף – אחר
מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים עירוניים של
המועצה ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים
מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים
למועצה.
מבוטח נוסף  -מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח:
מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים עירוניים של
המועצה ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים
מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים
למועצה.
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשוניות

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש
האישור)

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט)
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373
374
375
376
377

309
310
311
312
313
314
315
316
317

-

378
379
380
381
382
383
384
385
386

318
319

-

387
388

389
320

-

321
322
323
324
325
326
327

-

328
329

-

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
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כיסויים נוספים בתוקף
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים) –  12חודשים
מתום תקופת הביטוח
-
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קוד הסעיף
330
331

כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד הסעיף
400

-

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

-

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
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נספח התמורה
 )1הכנת תיקי שמאות במסגרת תהליך מתן היתר ,לרבות במסגרת מימוש זכויות מוקנית בתב"ע ,בקשת
הקלות ,שימוש חורג ועסקאות מכר (מחיר אחיד בין אם המגרש בנוי או ריק ,כל ההקלות נכללות)
מס"ד פירוט
הכנת תיק שומה – לנכס בכל גודל שהוא  -קומפלט
1.1
 )2הקלות מבוקשות ללא תוספת שטח
מס"ד פירוט
2.1

מחיר ( ₪ללא מע"מ)
12,111

מחיר ( ₪ללא מע"מ)
2,111

מבוקשות ללא תוספת שטח (קו בנין,
הגבהה וכיו"ב)

 )3שירותים בגין כופר חניה
מס"ד פירוט
הכנת שומה – כופר חניה למקום חניה אחד
1.1
1.2

מחיר ( ₪ללא מע"מ)
2,111

תוספת לתמורה לכל מקום חניה נוסף מעבר למקום חניה
ראשון כמפורט בסעיף  1.1לעיל

111

 )4שימוש חורג
מס"ד
1.1

פירוט
לנכס  /מגרש ריק – בכל גודל שהוא

מחיר ( ₪ללא מע"מ)
1,111

 )5מימוש במכר
מגורים וחקלאי ב' (ללא אבחנה אם המגרש בנוי או ריק)
מס"ד

פירוט

מחיר ( ₪ללא מע"מ)

1.1

בסיס  1תכניות

12,111

 )6שירותים בגין הכנת טבלאות הקצאה ואיזון לתב"עות ,כולל חוות דעת פנימיות לצוות התכנון
פירוט

מס"ד

מחיר ( ₪ללא
מע"מ)
 11,111ש"ח

1.1

הכנת טבלאות הקצאה ואיזון ,לתכנון של עד  11מגרשים
חדשים

1.2

הכנת טבלאות הקצאה ואיזון ,לתכנון הכולל בין 21-11
מגרשים חדשים

 11,111ש"ח

1.1

הכנת טבלאות הקצאה ואיזון ,לתכנון של מעל 21
מגרשים חדשים

 11,111ש"ח
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 )7שרותים שונים.
המחירים שלהלן הינם לכל צורך אחר שאין לו פרוט בטבלאות לעיל ו/או אינו מהווה חלק מהשרות הנכלל
בהן.
למען הסר ספק מובהר בזאת שזמן ביצוע של שירותים שונים באותה ההזמנה/עבודה לא יכלול הצטברות
מספר ימי עבודה המוקצים לכל שירות ושירות.
מס'
1.1

תכולת השרות
שעות עבודה

מחיר ₪
₪ 211

הבהרות:
 .1על התמורה כאמור יתווסף מע"מ כדין.
 .2תנאי תשלום שוטף 11 +מיום הגשת החשבון .כפוף לאישור החשבון על ידי גזברית המועצה .
 .1התמורה תכלול את מלוא העלויות הנובעות מהספקת השירותים .התמורה סופית מוחלטת ואינה צמודה
למדד.
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