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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 3עמוד                         

 הזמנה להציע הצעות

הצעות מציעים להציע "( מזמינה בזאת המזמין" ו/או "המועצה)להלן: " המועצה המקומית כפר שמריהו

לרבות שרותי יעוץ, שרותי והמכרזים  רויותלהספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקש

וכן לביצוע פרויקטים בתחומים משיקים או  , שירותי הכנת מכרזיםמנהל רכש, שרותי רכש שוטף וקניינות

אשר יסופקו במסגרת התקשרות מסגרת שתערך בין המועצה , ולתחום המכרזים משלימים לתחום הרכש

 מכי המכרז. פי התנאים המפורטים במס-ובין הזוכה, הכל על

ברחוב קרן היסוד את חוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש, במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה 

 השעות בין 23/06/2019  , שלא יוחזרו בכל מקרה, החל מיום₪ 1,000, תמורת סכום של כפר שמריהו 18

 09-9506699בטלפון , בתאום מראש 14:00 - 08:00 

בות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה את ההצעה, לרבות הער

מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז  אתישסגורה, שלא 

 "תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות

ת משלוח בדואר( את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעו

המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך ולהכניסה, לתיבת 

 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(.   12:00  בשעה 14/07/2019והשעה, וזאת לא יאוחר מיום 

שתהיה בתוקף עד  ₪ 5,000ם של על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכו

 13/10/2019ליום 

 .ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז

 מועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. ה

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם המציעים, בכפוף להוראות הדין.

 

 

 סרג' קורשיא

 ראש המועצה
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 4עמוד                         

 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א'  

 הגדרות .1

המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם 

 לנקבה. כמו כן במכרז ובהסכם שלו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 .ומית כפר שמריהוהמועצה המק    "המזמין/המועצה"

 מזכיר המועצה או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו.  "המפקח"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה. "המציע"

המציע אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה. לרבות מי שהוסמך על ידו  "הספק"

 "(הקבלן, )להלן גם "לעניין הסכם זה או חלקו

לספק במסגרת הסכם זה וכל שירות כיו"ב  ספקמכלול השרותים אותם מחויב ה ""השירותים

 הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו. 

 ., על עדכוניו וצווי ההרחבה שלו1951 –שעות עבודה ומנוחה, התשי"א על פי חוק  "משרה"

 ע השרותים. בגין ביצו הספקהמחיר לו זכאי  "התמורה"

מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית    "המדד"

 לסטטיסטיקה; 

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם/החוזה"

 

 רקע כללי .2

להציע הצעות מחיר העומדים בתנאי הסף ספקים מומחים ומנוסים  בזאתמזמינה המועצה   .2.1

 עבור המועצה.ולווי המכרזים תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות להספקת שרותי מיקור חוץ 

 תקופות נוספות 7 -)עם אופציה להארכתה ל שנים לשלושעם הזוכה במכרז תערך התקשרות מסגרת  .2.2

יספק הספק למועצה שרותי מיקור חוץ  ההתקשרות במסגרת .(אחת בכל פעם או חלקה של שנה

הכל על פי ההגדרות ע"פ הזמנת המועצה,  מכרזיםוהתפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות 

 המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה.
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 5עמוד                         

 הינם כדלקמן: כיוםהמועצה מעריכה, כי היקף השרותים הנדרשים לה  .2.3

)הגדרת תפקיד היועץ, הנה  שעות בממוצע לשנה. 120  –בהיקף שנתי של כ  יועץ רכששרותי  .2.3.1

ל הפרויקטים והפיקוח על ביצוע התקשרויות בפועל, בקרה ו/או תפעול על ניהו – בין היתר

 מתן שירותי הקצה של נותני השירותים החיצוניים של המועצה( 

אשר עומד בדרישות תנאי בסף של משרד הפנים לתפקיד מנהל רכש ברשות,  מנהל רכששרותי  .2.3.2

ת תפקיד שירותי מנהל )הגדר ש"ע 61.38 –משרה לחודש כ  שלישבהיקף חודשי ממוצע של  

המועצות ,  כמוגדר בתוספת הרביעית לצו המועצות האזוריות בין היתרהרכש הנה, 

 (1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

בחודש  ש"ע 277.5 –כ  משרה וחציוקניינות בהיקף חודשי ממוצע של  רכז / אחראי רכששרותי  .2.3.3

י רכש וקניינות שוטפים, טיפול בהתקשרויות )הגדרת תפקיד רכז הרכש, הנה, בין היתר, שירות

שונות, תמיכה באגפים השונים, הוצאה מן הכוח אל הפועל של התקשרויות המועצה, לווי חיי 

כאשר ניתן  החוזים, תפעול הסכמי המסגרת, פיקוח ומעקב אחר ערבויות וביטוחים, ועוד(

 . שעות אופציונלי על פי ש"ע בפועל 92.5להזמין חצי משרה נוספת 

שעות חודשיות. אשר, בין היתר,  יטפל  90 -בהיקף חודשי ממוצע של כ רכז מכרזים שירותי  .2.3.4

בענייני אדמיניסטרציה הקשורים בהוצאת המכרזים של המועצה מן הכוח אל הפועל, ובכלל 

זאת ומבלי לגרוע תאום הכנת חוברת המכרז, לרבות תאום עם היועצים כגון יועץ הביטוח, 

אר היועצים, עריכת חוברת מסמכי המכרז לפי הנחיות, לווי פרסום המכרז, היועץ המשפטי וש

מענה מקצועי, סיור קבלנים, מענה על שאלות מציעים וביצוע הליך הבהרות, עדכון מציעים 

בהחלטות ובהודעות מועצה, בחינת עמידת ההצעות בתנאי המכרז והשוואת הצעות, הכנת 

של ועדת המכרזים,  יההצעות, לווי אדמיניסטרטיב דוח בדיקה של ההצעות לרבות המלצות על

 וכל פעילות אחרת שתזומן על ידי המועצה בתחום זה.

בהזמנה נפרדת ובכתב, המועצה תוכל להזמין מהמציע  –באופציה, לפי שיקול דעת המועצה  .2.3.5

שירותים מקצועיים לווי מכרזים ובכלל זאת, אפיון צרכים, הכנת מפרטים, הכנת כתבי 

מהווה רכיב לשקלול  אינוואשר נת אומדנים, וזאת על פי תעריף שיציע כמויות, הכ

 איכות/כמות בהצעה.      

ביצוע פרויקטים בתחומים  בהזמנה נפרדת ובכתבכמו כן, באופציה, לפי שיקול דעת המועצה,  .2.3.6

 שעות 150 –וההתקשרויות בהיקף שנתי ממוצע של כ  משיקים או משלימים לתחום הרכש

ף של חשב כללי ליועצים לניהול על פי סוג יועץ ורמתו )בנק שעות אופציונאלי( לפי תערילשנה, 

 .מהווה רכיב לשקלול איכות/כמות בהצעה אינוואשר 

 

למען הסר ספק מובהר להלן שהנתונים שלעיל הינם הערכה בלבד לצורך התרשמות המציעים ואין 

ה להזמין שרות בהיקף הנקוב או בהם כדי להגביל את המועצה בכמות הנקובה או לחייב את המועצ

 להזמינו כלל. 
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 6עמוד                         

למען הסר ספק מובהר עוד להלן כי למועצה שמורה הזכות לשנות את כמות העובדים ו/או את כמות 

דרש לה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפי יהשעות ו/או את היקף העסקת כל עובד ככל שי

 מכרז זה. 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:רשאי להשתתף במכ

בעל ניסיון מוכח , שילווה את המועצה, אשר שהוא אדם שהוא עובד המציעהמציע מציע מטעמו,  .3.1

בתחום הרכש לעיל( וניהול רכש כהגדרתם )וליווי מכרזים  יעוץ רכששל ( שנים לפחות 5חמש )של 

במובן זה "שירותים שוטפים"  ים שוטפים. ובאספקת שירות .וההתקשרויות לרשויות מקומיות

משמעם עבודה מוכחת באופן קבוע וצמוד לרשות המקומית ובהעמדת כ"א מתאים באופן רצוף 

 ברשות המקומית".   מכרזים והושוטף לתפעול מערך הרכש 

 בעל ניסיון מוכח, שילווה את המועצה, ואשר שהוא אדם שהוא עובד המציעהמציע מציע מטעמו,  .3.2

לעיל( כהגדרתם ) וליווי מכרזים ניהול רכש( השנים האחרונות שרותי 3יפק במהלך שלוש )סבכך ש

לפחות  תושבים 5000בתחומה אחת מהן כשל( רשויות מקומיות לפחות, 2שתי )עבור  באופן שוטף

יעמוד בתנאים שנקבעו על ידי משרד הפנים מנהל הרכש  ( ברציפות לפחות.1וזאת למשך שנה אחת )

 ' 4כנספח אברשות מקומית ברשות דרגה ג' המצ"ב  ל רכשלתפקיד מנה

בכך  בעל ניסיון מוכחעצה, ושהוא , אשר ילווה את המושהוא עובד המציעהמציע מציע מטעמו, אדם  .3.3

במהלך שלוש וזאת   לעיל( םכהגדרת) ושירותי ליווי מכרזים שרותי רכש וקניינות שוטפיםסיפק ש

( רשויות 2שתי )עבור שרותי ניהול רכש  ז, וכן נתןממועד פרסום המכר ( השנים האחרונות3)

למשך ואשר נתן לה שירותים אלו לפחות   תושבים 5000בתחומה ( מהן 1אחת )כשלמקומיות לפחות, 

 ( ברציפות לפחות.1שנה אחת )

יצרף המציע להצעתו רשימת רשויות מקומיות )ע"ג לעיל  3.3 –ו  3.2בס"ק להוכחת האמור  .3.3.1

את שם הרשות, מועד תחילת השרות, שם איש קשר ברשות ומספר טלפון, (, הכוללת 7נספח ג/

 כן יצורפו הפרטים לגבי העובדים המוצעים והמלצות לגביהם.  ויצרף המלצות ככל שישנן.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם נציגי  .3.3.2

ציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות רשויות, לקוחות המציע, לקבלת חוות דעת על המ

 מכרז זה.

( עובדים קבועים במסגרת 3לרשותו צוות המתמחה ברכש שוטף וקניינות המונה לפחות שלושה ) .3.4

 להגשת האחרון מהמועד לפחות האחרונה השנה בחצי המציע אצל המועסקים מעבידיחסי עובד 

רכש שוטף  ( לפחות בהספקת שרותי2יים )של שנת ניסיון( עובדים בעלי 2לפחות שני ) מתוכם הצעות

וקניינות לרשויות מקומיות ממשרדיו  ובעלי ניסיון מוכח בעבודה עם מערכות רכש ובקרה תקציבית 

 מוניציפאליות.

רשימה של כל (, 6)ע"ג נספח ג/ יצרף המציע להצעתולעיל  3.5 –ו  3.4בס"ק להוכחת האמור  .3.4.1

המועסקים אצל  ו/או לבחינת הצעת המציע, בעלי התפקידים הרלבנטיים לשרותי מכרז זה

 המציע, במועד הגשת ההצעות.

למען הסר ספק שמורה למועצה הזכות לדרוש מכל מציע הוכחה כי כל הנקובים ברשימה  .3.4.2

 שהגיש אכן מועסקים על ידו לרבות באמצעות טופסי הדיווח לביטוח הלאומי.
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מסוגו( או יחיד הרשום כעוסק מורשה תאגיד הרשום כחוק בישראל )במרשם המתנהל לגבי תאגידים  .3.5

 בישראל, בכפוף להבהרות להלן:

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר  .3.5.1

השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות 

 במכרז זה.

 במכרז בנפרד.גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף   .3.5.2

הצעת המשתתף תוגש ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת ע"י  .3.5.3

שתי ישויות משפטיות או יותר. הניסיון הנדרש מהמציע יהיה של המציע בלבד וכל 

המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, ולא על שם 

 הקשורות אליו. נושאי משרה ו/או חברות

)להלן: "ערבות השתתפות"(.  1בנספח ג/להצעה צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אלו  .3.6

)להלן:  2בנספח אהערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה, בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה 

 טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז(.

 בוטל.  .3.7

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .3.8

 .מורשהתעודת עוסק   .3.8.1

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות .3.8.2

, תקף לשנה הנוכחית, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי 1976-ניהול חשבונות(, התשל"ו

 מע"מ, על שם המציע.

 תקף לשנה הנוכחית. אישור על ניכוי מס הכנסה במקור .3.8.3

 –ל פי תקנות רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה ככל שמדובר בעסק טעון רישוי ע .3.8.4

על פי חוק רישוי עסקים  רישיון לניהול עסק, יצרף המציע להצעתו העתק מצולם של 1995

 , בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה.1968  -תשכ"ח 

-תצהיר על כך כי הוא ו/או בעל זיקה אליו )כמשמעו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.8.5

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  2-( לא הורשעו ביותר מ1976

, ואם הורשעו 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א 

עבירות הרי כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה  2-ביותר מ

 (.2נספח ג/)

  .3נספח ג/, בנוסח לאיתור חשש לניגוד עניינים מקוצרשאלון  .3.8.6

 :את המסמכים הבאיםגם אם המציע הינו תאגיד, צירף להצעתו  .3.8.7

 בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו. תעודת רישום .3.8.7.1

 על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, בתוקף לשנה הנוכחית. תדפיס רשם חברות .3.8.7.2

 (.4נספח ג/ו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית )מאושר ע"י ר אישור בדבר מורשי חתימה .3.8.7.3
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התאגיד ו/או המנהל של התאגיד ו/או  –המציע במכרז )במידה שהינו תאגיד  :פלילי רישום העדר .3.9

 בעל מניות עיקרי בתאגיד כהגדרתו  להלן(:

לא הורשע בעבירות שהן עוון ו/או פשע ו/או עבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות רכוש ו/או  .3.9.1

 מוסר. בעבירות

  ,5נספח ג/בנוסח  הצהרות בדבר העדר רישום פליליהמציע, יצרף להצעתו  .3.9.2

 לידיעתה שיובא המידע את שיקוליה בעניין להביא רשאית המועצה כי למען הסר ספק יובהר

 י"עפ במכרז מציע של הצעה זו רשאית המועצה לפסול סמכותה הפלילי, וכי במסגרת מהמרשם

 .בו השליטה בעלי או/ו תאגיד של מנהליו על או/ו תאגיד על גם, תחול זו הוראה המידע כאמור.

. כנגדו המוגש אישום כתב או פלילי רישום כל על החוזה בתקופות גם לדווח במכרז הזוכה על

 .במכרז הזוכה עם עבודתה המשך להפסיק רשאית תהיה המועצה

 

 כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד. .3.10

 .וצרף להצעתו קבלה על שמו מסמכי המכרזהמציע רכש את  .3.11

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.12

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד   .3.13

 בהם, רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין .3.14

מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, 

 בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

 

 הגשת הצעות .4

)אשר לא  ₪ 1000את חוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש תמורת  קבלת מסמכי המכרז: .4.1

, במועדים ובשעות כפר שמריהו 18ברחוב קרן היסוד יוחזרו(, במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה 

, )להלן: טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז( בתאום מראש בטלפון 1בנספח א/המפורטים בהתאמה 

9506699-09. 

 מועד  הגשת הצעות: .4.2

האישורים והמסמכים יש את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר  .4.2.1

עליה סימני זיהוי כלשהם,  במסירה ידנית בלבד  אתישלהכניס למעטפה סגורה, שלא 

ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" 

בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( 

  .1בנספח א/מה המפורט בהתא

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .4.2.2

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. .4.2.3

 אופן הגשת ו ןהמזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרו .4.3
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 ההצעות: .4.4

ז זה, לרבות השרותים הנדרשים במכרעל המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי  .4.4.1

 .האופציונאליים

על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים  .4.4.2

חותמת( בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של וחתימה בכשהם חתומים, וכן לחתום )

 מסמכי המכרז.

 "הצעת מחיר וכתב כמויות''. -במסמך ה'את המחיר יש למלא  .4.4.3

חודשים מלאים(. בתחילת  12ת המציע יהיו תקפים למשך שנה )המחירים הנקובים בהצע .4.4.4

התקשרות   תעריפיב לשינויים,  הנחה לאחר, כל שנה נוספת להתקשרות יוצמדו המחירים

כפי שיהיו תקפים במועד תחילת אותה שנת  חיצוניים של החשב הכללי שרותיםעם נותן 

 .התקשרות

כל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מ .4.4.5

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 חתימות .4.5

על המציע לחתום, בחתימה וחותמת, על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל  .4.5.1

 עמוד של חוברת המכרז.

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .4.5.2

 ובתנאיו.

 

 .1נספח א/: ההצעה תהיה בתוקף כמפורט בתוקף ההצעה .5

 

 ערבות בנקאית .6

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד(  .6.1

במכרז זה )להלן: ''ערבות השתתפות''(,  1בנספח ג/על שמו, חתומה, של בנק ישראלי בנוסח המופיע 

. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט 2נספח א/מפורט בהתאמה בבסך ובתוקף כ

 )ערבות מחברת ביטוח לא תתקבל במכרז זה( פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-את הערבות על

 , עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות.2נספח א/הערבות תעמוד בתוקף כמפורט בהתאמה ב .6.2

 הצעתו תיפסל. -בות כאמורמציע אשר לא יצרף להצעתו ער .6.3

 מחירי ההצעה .7

 .כמסמך ה'הצעת המחיר תהייה מפורטת לפי הצעת המחיר המצורפת  .7.1

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות, הציוד, החומרים,  .7.2

 פי כל מסמכי המכרז/ההסכם.-חומרי העזר, כח האדם וכל היתר הדרוש לביצוע העבודות על

 צעה תהיה במחירים קבועים, ללא כל הצמדה. הה .7.3
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ואין שנועדה אך ורק להשוואת הצעות המחיר בלבד  הערכהכל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן  .7.4

 בהן כדי לחייב את המזמין. 

המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי  .7.5

 צעתו או כאמור להלן.   המזמין וזאת בהתאם לה

למועצה שמורה הזכות לקבוע כי התמורה לספק תשולם לפי שעות עבודה בפועל שיושקעו בכל שרות  .7.6

או לפי מכסת שעות חודשיות / היקף משרה קבועה לכל שרות הניתן ברצף או כל שילוב ביניהם וזאת 

לשירות  קבועה משרה יקףה על יינתן השירות כי המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת. קבעה

 .בפועל שיבוצעו העבודה לשעות קשר ללא המשרה לחלקיות בהתאם קבועה תהיה התמורה, יםמסו

 

 ביטוח .8

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(   .8.1.1

ח הנדרשים ימציא למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטו

 במכרז זה.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .8.1.2

חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של 

 התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.1.3

תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  מציע שהצעתו .8.1.3.1

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 שלו לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה  .8.1.3.2

/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במועד הנקוב במכרז ו

לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן 

לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה 

 מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 ז ושאלות הבהרהשינויים במכר .9

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח  .9.1

לנרשמים שלקחו מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות 

פי דרישת -עללאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין 

 הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו  .9.2

בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במהלך כנס מציעים/סיור 

 .1נספח א/ובדרכי התקשורת המפורטים בהקבלנים או לפנות בכתב למזמין, במועדים 
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תשובות, ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, תשלחנה בכתב לכל המשתתפים  .9.3

במכרז. מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את 

לפי שיקול דעתה הבלעדי מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. התשובות תישלחנה, 

 של המועצה בדוא"ל או בפקס.

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס  .9.4

 לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

וש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פיר .9.5

במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "הבהרות"( יחייבו את 

המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר 

עצמם, יגבר האמור האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין 

 בהבהרה המאוחרת יותר.
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 בהצעה הסתייגויות ושינויים .10

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .10.1

 הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .10.1.1

 סתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.לראות בה .10.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .10.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר  .10.1.4

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

המזמין לנהוג לפי אחת ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט  .10.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  9.1האלטרנטיבות המנויות בסעיף 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 קבלני משנה .11

כפוף מובהר ומודגש בזאת, כי ביצוע העבודות, כולן או חלקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק ב .11.1

 לאישור המזמין. 

מובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה  .11.2

)אי מילוי שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע. 

 .תנאי זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם(

 הבהרות .12

כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור למען הסר ספק מובהר בזאת  .12.1

וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, הצעתו כוללת את התמורה 

המלאה והכוללת עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו 

 לא נלקח בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .12.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות 

והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי 

 המכרז/ההסכם.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .12.3

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.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .12.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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 אופן קביעת הזוכה במכרז .13

ההצעות למכרז של מציעים אשר הם והצעותיהם יעמדו בדרישות הסף, לרבות עמידה בהמצאת  .13.1

 באופן הבא:, יבחנו ועמידה בתנאי המפרט המידע או המסמכים הדרושים

 .40%למרכיב האיכות יוענק משקל של  .13.1.1

 .60%למרכיב העלות יוענק משקל של  .13.1.2

 חישוב שקלול ניקוד ההצעה הזוכה יהיה:  .13.1.3

 (x 0.6( + )ניקוד עלות x 0.4ניקוד כולל = )ניקוד איכות 

 חישוב ניקוד עלות ההצעה יעשה באופן הבא:  .13.1.4

 נקודות ושאר ההצעות היקרות יותר ניקוד יחסי אליה. 100 ההצעה הזולה  ביותר תקבל

 ( ינתן משקל זהה.מכסת שעות קבועהלכלל מרכיבי הצעת המחיר )לפי שעות או 

 חישוב ניקוד האיכות של ההצעה יהיה לפי אמות המידה הבאות:  .13.1.5

 ניקוד מרבי ניקוד ליחידה המאפיין #

, ( שנים5חמש ) מעלמוכח של  ניסיון 1
ום המכרז )ניקוד החל מהשנה ממועד פרס

של המציע בהספקת  השישית ואילך(, 
 שרותים  בתחום הרכש וההתקשרויות

במיקור חוץ לרשויות  והמכרזים
 מקומיות.

 נק' לכל שנה 5
 נוספת

25 

כמות הרשויות להן סיפק במהלך שלוש  2
ממועד פרסום ( השנים האחרונות 3)

 בתחום הרכש יעוץשרותי המכרז 
 .והמכרזים

 15 נק' לכל רשות 5

רשויות  2)החל מעל כמות הרשויות  3
( השנים 3להן סיפק במהלך שלוש )ואילך( 

שרותי  , ממועד פרסום המכרז,האחרונות
 רכש. ניהול

 15 נק' לכל רשות 5

רשויות  2)החל מעל כמות הרשויות  4
( השנים 3להן סיפק במהלך שלוש )ואילך( 

י שרות , ממועד פרסום המכרז, האחרונות
 רכש שוטף וקניינות.ריכוז 

 20 נק' לכל רשות 5

כמות עובדים המתמחים ברכש שוטף  5
לרשויות מקומיות  וליווי מכרזים וקניינות

אותם מעסיק הקבלן במועד הגשת 
 הצעות.

 25 נק' לכל עובד 5

 100 סה"כ:  

 

 7ג/ –ו  6הנדרשים בנספח ג/להוכחת עמידתו באמות המידה לעיל ימלא המציע את כל הפרטים  .13.2
 ויצרף להצעתו אסמכתאות התומכות בהם לרבות אישורים והמלצות.
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ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שירשמו להורות על תיקון של פגם שנפל בהצעה או להבליג על  .13.3

החלטה זו אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ו/או אם מצאה כי הפגם, וזאת אם מצאה כי 

 באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. משרתת 

 הודעה לזוכה והתקשרות .13

פי -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .13.1

 שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

די ליצור יחסים חוזיים בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כ זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .13.2

בין המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהצדדים, המועצה רשאי

 ם:ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאי 5תוך  .13.3

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .13.3.1

תתקבל גם נוסח ערבות השתתפות אחר, ובלבד שמדובר ) 1נספח ד/ערבות ביצוע, בנוסח  .13.3.2

בערבות אוטונומית בלתי מותנית, אשר המועצה מופיעה בה כמוטב, שם המבקש הנקוב בה 

 .(, סכום הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זההינו המציע, וכן תוקף הערבות

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .13.3.3

ימי עבודה בטרם יחתם עמו  14הזוכה ימציא למועצה את אישור קיום ביטוחים לא יאוחר מ  .13.4

 הסכם ההתקשרות .

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .13.5

 וטרם חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו  .13.6

 רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. –בזמן שנקבע

 

 זכיה במכרז-הודעה על אי .14

ע הזוכה, תודיע המועצה, במכתב, פקס, או דוא"ל לאחר המצאת מסמכי ההתקשרות על ידי המצי .14.1

 זכייתם במכרז. -לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על אי

)ארבעה עשר( ימי עבודה, תשלח המועצה לשאר  14-לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה, ולא יאוחר מ .14.2

רבות שצורפה המציעים, במכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזמנה לקבלת ע

 להצעתם. 

 או/ו משפטי מהליך כתוצאה תשתנה המועצה שהחלטת ככול כי, ספק הסר למען בזאת מובהר .14.3

  דרישה או/ו טענה כל תהיה לא ולמציעים לזוכה, שהיא סיבה מכל הזוכה ההצעה של נוספת בחינה

 כתוצאה עכבוית המכרז שהליכי ככול כן כמו. זה בעניין מלטעון מנועים יהיו והם המועצה כנגד

 .  ההצעה ותוקף הערבויות מועדי בהתאם יוארכו מהאמור
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 לעיין תתקבל לא שהצעתם מציעים זכאים, דין כל להוראות בהתאם, כי למציעים ידוע להווי .14.4

 כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנן כי סבור והמציע במידה. הזוכה ההצעה במסמכי

 .לדעתו החסויים המסמכים יפורטו בו מסמך לצרף עליו בהם עיון כל יתאפשר לא

 בדבר ההחלטה וכי חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעת כי המציעים על ומוסכם ידוע מקרה בכל .14.5

 עמדת את תשקול אשר בלבד המועצה של המכרזים ועדת דעת לשיקול נתונה שהוא כל פרט חיסיון

 חיסיון מסוים בחלק אין כי המכרזים ועדת תחליט בו במקרה. לקבלה מחויבת אינה אך המציע

 תוך החלטתה על בכתב להגיב האפשרות את לו ותיתן מציע לאותו כך על תודיע, מציע ידי על כנדרש

 .בהודעה שייקבע המועד

 הנתונים את שקיבל וכמי שבדק וכמי, המכרז מסמכי את שקרא כמי המציע את תראה המועצה .14.6

 תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. ההצעה שתהג לצורך לו הדרוש המידע כל את ואסף לו שנמסרו

 שנתקל או/ו ההסכם ביצוע בזמן להופיע העלולים והפרעות לקשיים בנוגע הזוכה מצד טענות שום

 מראש. אותם צפה ולא עליהם ידע שלא בעניינים

 שמירת זכויות .15

 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה. 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.

 

 

 

_____________________ 
 שמריהוהמועצה המקומית כפר 
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 16עמוד                         

 טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז -1נספח א/

 
 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון ורכישת 
 מסמכי המכרז

 23/06/2019החל מיום 

במשרדי מזכירות המועצה , בין 
, בתאום  8:00-14:00 השעות

            09-9506699 מראש בטלפון
  ₪ 1,000עלות רכישה: 

   

 הבהרה הגשת שאלות
בשעה  27/06/2019עד ליום 

12:00 
 למייל:

amitg@fisher-lawfirm.com 

התייחסות המועצה לשאלות 
 הבהרה

ה בשע 4/07/2019עד ליום 
16:00  

 

 הגשת הצעותמועד אחרון ל
בשעה  14/07/2019עד ליום 

12:00 
 

  יום לאחר הגשת ההצעה 120 תוקף ההצעה 

  חודשים  36 משך תקופת ההתקשרות

מועצה שמורה הזכות להאריך ל
את ההתקשרות לעוד תקופות, 

ועד בנות עד שנה אחת כל אחת, 
 שנים  7 -ל

 
המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון  הערה:

על ידי נציג  להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם
 המזמין.

 
 

 מכרזבמסגרת הטבלת ערבויות נדרשות  -2נספח א/

 

 
 
 

 

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 03/10/2019 עד ליום  5,000₪ ערבות השתתפות 

יום לאחר תום תקופת  90  ₪ 10,000 ערבות ביצוע
 ההתקשרות
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 17עמוד                         

 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -3נספח א/

וע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים מבלי לגר

 המפורטים להלן:

 

 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את 
י מכרז זה, בין אם מופיעים לפי מסמכ לצרף את כל המסמכים הנדרשיםהמציע מאחריותו הבלעדית 

 ברשימה זו ובין אם לא.
 
 
 
 

על פי  דרישה
 נספח

 בחוברת

 יש/
 אין

הוכחות ומסמכים לעמידת מנהל הרכש בתנאי הסף שנקבעו על ידי 
 משרד הפנים 

  4נספח א/

  1ג/נספח  (2ערבות השתתפות )בתוקף המפורט בטבלה בנספח א/

   תעודת עוסק מורשה

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות 
, תקף לשנה 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 הנוכחית, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.

  

   אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

   ש ע"פ חוק(רשיון עסק )אם נדר

  2נספח ג/ תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

  3נספח ג/ מקוצר לאיתור חשש לניגוד ענייניםשאלון 

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

  

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

  

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

  4נספח ג/

  5נספח ג/ ת פלילי הרשעההצהרות בדבר העדר 

   

  6נספח ג/ פרטי צוות המציע

ובניקוד  אסמכתא לניסיון הנדרש בתנאי הסף -רשימת לקוחות 
 איכות

  7נספח ג/

זו, חתומים לאישור בחתימה כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת 
 וחותמת  קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

  

   קבלה על רכישת חוברת המכרז, ע"ש המציע



                                                          
 

                                               המועצה המקומית כפר שמריהו                                                           
 04/2019מכרז פומבי מספר 
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 18עמוד                         

  4נספח א/
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 19עמוד                         
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 20עמוד                         
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 21עמוד                         
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 22עמוד                         
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 23עמוד                         

 מפרט המכרז –מסמך ב' 
 

 כללי .1
 

 השרותים הנדרשים: .1.1
 

 השרותים הנדרשים להספקה למועצה לפי מכרז זה הם:
 
 שרותי" להלן) והמכרזים וההתקשרויות הרכש מיבתחו וצוותה המועצה לראש יעוץ שרותי (1)

 (. "יעוץ
 

, לרבות להתקשרויות לסוגיהן שאינן רכש של שרותי מנהל רכש כהגדרתם על ידי משרד הפנים (2)
 "(.ניהול רכש)להלן "  ולפי כללי המקצוע החלים על תחום זה טובין, 

 

 וקניינות, בהיקף פטור ממכרז, כהגדרתם על ידי משרד הפנים פיםשוטוהתקשרויות שרותי רכש  (3)
 .ולפי כל דין

 

 . ולתחום המכרזים פרויקטים בתחומים משיקים או משלימים לתחום הרכש וההתקשרויות ביצוע (4)
 

. )הגדרת תפקיד היועץ, הנה בין לשנהשעות בממוצע  120  –בהיקף שנתי של כ  יועץ רכששרותי  (5)
ניהול הפרויקטים והפיקוח על ביצוע התקשרויות בפועל, בקרה ו/או תפעול על מתן שירותי  –היתר 

 נותני השירותים החיצוניים של המועצה( הקצה של 
 

אשר עומד בדרישות תנאי בסף של משרד הפנים לתפקיד מנהל רכש ברשות,  מנהל רכששרותי  (6)
)הגדרת תפקיד שירותי מנהל הרכש  ש"ע 61.38 –לחודש כ  שליש משרהבהיקף חודשי ממוצע של 

המועצות המקומיות )מועצות הנה, בין היתר,  כמוגדר בתוספת הרביעית לצו המועצות האזוריות 
 (1958-אזוריות(, תשי"ח

 
ש"ע בחודש  277.5 –כ  משרה וחציוקניינות בהיקף חודשי ממוצע של  רכז / אחראי רכששרותי  (7)

)הגדרת תפקיד רכז הרכש, הנה, בין היתר, שירותי רכש וקניינות שוטפים, טיפול בהתקשרויות 
ל הפועל של התקשרויות המועצה, לווי חיי שונות, תמיכה באגפים השונים, הוצאה מן הכוח א

 להזמין ניתן כאשר, החוזים, תפעול הסכמי המסגרת, פיקוח ומעקב אחר ערבויות וביטוחים, ועוד(
 . בפועל ע"ש פי על אופציונלי שעות 92.5 נוספת משרה חצי

 
פל בענייני שעות חודשיות. אשר, בין היתר,  יט 60 -בהיקף חודשי ממוצע של כ  רכז מכרזיםשירותי  (8)

ניסטרציה הקשורים בהוצאת המכרזים של המועצה מן הכוח אל הפועל, ובכלל זאת ומבלי יאדמ
לגרוע תאום הכנת חוברת המכרז, לרבות תאום עם היועצים כגון יועץ הביטוח, היועץ המשפטי 

ור ושאר היועצים, עריכת חוברת מסמכי המכרז לפי הנחיות, לווי פרסום המכרז, מענה מקצועי, סי
קבלנים, מענה על שאלות מציעים וביצוע הליך הבהרות, עדכון מציעים בהחלטות ובהודעות 

השוואת הצעות, ליווי ובקרת ביצוע  המינהליים מועצה, בחינת עמידת ההצעות בתנאי המכרז
על ידי היועץ המשפטי או היועץ  דיקה של ההצעות לרבות המלצות על ההצעותבהכנת דוח 

ניסטרטיבי של ועדת המכרזים, וכל פעילות אחרת שתזומן על ידי המועצה י, לווי אדמהמקצועי
 בתחום זה.     

למען הסר ספק שרות זה נועד לטפל במכרזים והתקשרויות בהן היועץ  אינו משמש כיועץ מקצועי 
 שבהמשך. 10למכרז על פי הזמנת המועצה כאמור בסעיף 

 
ים בתחומים משיקים או משלימים לתחום באופציה, לפי שיקול דעת המועצה, ביצוע פרויקט (9)

 שעות )בנק שעות אופציונאלי(. 150 –בהיקף שנתי ממוצע של כ  והמכרזים הרכש וההתקשרויות
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 24עמוד                         

בהזמנה נפרדת ובכתב, המועצה תוכל להזמין מהמציע  –באופציה, לפי שיקול דעת המועצה  (10)
רטים, הכנת כתבי כמויות, שירותים מקצועיים לווי מכרזים ובכלל זאת, אפיון צרכים, הכנת מפ

 . הכנת אומדנים, וזאת על פי תעריף שיציע
 

 עמידת השרותים בדרישות כל דין. .1.2
 

השרותים, נשוא מכרז זה יסופקו למועצה באופן שיבטיח שהמועצה, ממלאי התפקידים בה המעורבים 
 ות.בתהליכי הרכש או מי מטעמם יעמדו בדרישות כל דין החל עליהם בתחום הרכש וההתקשרוי

 
השרותים נשוא מכרז זה יסופקו באופן שכל הספקים המספקים טובין או עבודות או שרותים יעמדו 

 בדרישות כל דין החל עליהם ו/או על המסופק על ידם.
 

 עמידת השרותים בדרישות המועצה. .1.3
 

 השרותים, נשוא מכרז זה יסופקו למועצה בהתאם לנהלים שתקבע המועצה.
 

יסופקו למועצה באופן שיבטיח כי כל הטובין, השרותים והעבודות בהיקף השרותים, נשוא מכרז זה 
 פטור ממכרז, הנדרשים למועצה, יעמדו לרשותה באיכות, במקום ובמועד הנדרשים לה.

 
 מערכות המידע במועצה. .1.4

 
 .EPRשל חברת  Master Mathixבתחומים הנוגעים למכרז זה משמשת את המועצה מערכת 

 
זאת כי לאור חובת המועצה לרענן את התקשרויותיה עם ספקים יתכן כי למען הסר ספק מובהר ב

במהלך ההתקשרות, לפי מכרז זה, תוחלפנה המערכות כמפורט לעיל והספק מתחייב להכשיר על 
 חשבונו את עובדיו, לעבוד עם מערכות המידע של המועצה, ככל שתהיינה.

 
 תיעוד, שקיפות ודיווח. .1.5

 
 סופקו בשקיפות מלאה לממונים מטעם המועצה.כל השרותים, נשוא מכרז זה י

 
 כל פעולות הספק בתחום השרותים יתועדו על ידו ב"יומן אירועים / שרות".

 
התיעוד יכלול תיעוד ממוחשב של כל מרכיבי ושלבי הספקת כל שרות, לרבות הגורמים המבקשים 

 אותם, הגורמים המטפלים בהם, לוחות הזמנים בהם בוצעו השרותים.
 

 יאפשר לממונים עליו מטעם המועצה לעיין בכל עת ביומן לרבות באמצעות רשת האינטרנט.הספק 
 

מעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יגיש הספק לממונים עליו מטעם המועצה בכל עת דוחות בכל 
 תכולה ו/או חתך  בכל הקשור להספקת השרותים המסופקים על ידו למועצה.
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 להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות
 

 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 25עמוד                         

 תהליך הרכש. .1.6
 

 ליך הרכש וההתקשרויות על פי נהלי המועצה מפורט בתרשים שלהלן:אופן ביצוע תה
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 חתימה וחותמת המציע יעחתימה וחותמת המצ 63 מתוך 26עמוד                         

 .מערך הרכש 1.7
 

לאור היקף ומאפייני פעילות הרכש הנדרשת ליחידותיה החליטה המועצה כי האופן המתאים ביותר  
ש וקניינות יעודי לספק להן את שרותי הרכש השוטף והקניינות היא על ידי הקצאת רכז / אחראי רכ

 למערך החינוך והאירועים של המועצה ורכז / אחראי רכש וקניינות יעודי לשאר יחידות המועצה.
 

 אחד מהם יהווה איש קשר / מרכז לפעילויות הרכש והקניינות השוטפים של כלל המועצה.
 
 

 מבנה מערך שרותי הרכש הנדרש למועצה מתואר בתרשים שלהלן:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ה
 מ
 ו
 ע
 צ

ה

 
 חינוך

  
   תרבות

 
 נוער  

 
 ספורט

 
 אירועי

 

 מועצה

תרבתות נוער ספורט  , לפעילויות חינוך
ואירועי המועצה התקשרות פטורה ממכרז לכל יחידות המועצה התקשרות פטורה ממכרז

 שוטפים רכש והתקשרויותושרותי ניהול 

יועץ

מנהל רכש  
והתקשרויות

אחראי רכש  
והתקשרויות

חינוך ואירועים

אחראי רכש  
והתקשרויות

מועצה
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 ת השרותיםאופן הספק .2
 

 צרכני השרותים. .2.1
 

השרותים לפי מכרז זה יסופקו על ידי הספק לצוות המועצה ולכלל היחידות והגופים שהיא מפעילה 
לרבות מוסדות החינוך, העמותות, והחברות לסוגיהן שהקימה ו/או תקים המועצה במהלך תקופת 

 "(.גופי הסמךההתקשרות )להלן "
 

 מקום הספקת השרותים. .2.2
 

 ופקו הן במשרדי המועצה, הן במשרדי גופי הסמך של המועצה  והן במשרדי הספק.השרותים יס
 

במועדים שיקבעו מעת לעת  /אוו השרותים במשרדי המועצה ובגופי הסמך יסופקו במועדים קבועים
 לפי הצורך, כפי שתקבע המועצה.

 
בות הגעה לצורך אין באמור לעיל כדי לשחרר את הספק מאחריותו לספק שרותים במשרדי המועצה לר

קיום ישיבות, הנחיית הצוות או טיפול בנושאים שאינם ניתנים לטיפול ראוי ממשרדי הספק ובכל עת 
 שהדבר נדרש כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבותו כלפי המועצה  או את עמידתו בדרישות כל דין.

 
 כללי. -הצוות המספק את השרותים  .2.3

 
 קבוע שיספק שרותים למועצה.לצורך הספקת השרותים ימנה הספק צוות 

 
לצורך הספקת השרותים כנדרש במכרז זה ימלא צוות הספק שיספק שרותים למועצה , לפי העניין 

 ודרישות המועצה, את התפקידים הבאים:
 .והמכרזים יועץ לתחום הרכש וההתקשרויות (1)
 מנהל רכש.  (2)
 המועצה. רכז / אחראי רכש שוטף וקניינות יעודי למועצה שיספק שרותים ממשרדי (3)
 עובדים לביצוע פרויקטים (4)
עובד לריכוז הטיפול במכרזים ובהזמנות להגשת הצעות ליועצים ולנותני שרותים בפטור ממכרז  (5)

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  - 8/2016מתוך המאגר )לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 (.רזהדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכ

 
מובהר בזאת כי הספק ימלא את כל התפקידים המפורטים לעיל באמצעות עובד אחד או יותר, לפי 

 דרישת המועצה.
 

למועצה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות העובדים מטעם הספק שימלאו את התפקידים 
 המפורטים לעיל  ואת היקף מילוי כל תפקיד.

 
 למען הסר ספק מובהר בזאת:

 
 עבור מילוי תפקיד תהא לפי התפקיד ולא לפי כישורי ממלא התפקיד.  התמורה  (1
 
למועצה שמורה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להפנות אליה מספר מועמדים בכל עת שידרשו  (2

 לה שרותי רכש שוטף וקניינות, לראיינם ולבחור מתוכם בכל פעם את המועמד המתאים לה.
 
ם את הספקת שרותי כל עובד שהוצב על ידו לספק לה למועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק לסיי (3

 שרותים או להחליפו בנותן שרות אחר וזאת מבלי שתידרש לנמק את דרישתה.
 
דרישת המועצה מהספק להחליף נותן שרותים מטעמו תעשה בכתב והספק מתחייב לסיים את  (4

המועצה הספקת השרותים על ידי נותן השרות שהחלפתו נדרשת בלוח הזמנים בו תנקוב 
 בבקשתה.
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עם קבלת דרישה להחלפת נותן שרותים כאמור מתחייב הספק להפנות לבחינת המועצה מועמדים  (5
 יום ממועד קבלת הפניה להחלפת נותן השרותים. 30חלופיים להספקת השרותים וזאת בתוך 

עם קבלת דרישה להחלפת נותן שרותים כאמור לעיל, מתחייב הספק להמשיך ולספק את השרותים  (6
צף גם בתקופה שבין הפסקת מתן השרותים על ידי נותן השרותים אותו ביקשה המועצה להחליף בר

לבין בחירת המועצה את נותן השרות החליפי שנמצא על ידה כמתאים להחליפו, אלא אם כן ביקשה 
 המועצה במפורש אחרת. 

 
 שרותי בתחום הרכש וההתקשרויות   .2.4

 
 כנדרש בתנאי הסף ניסיוןת יועץ בעל שרותי היעוץ יסופקו על ידי הספק באמצעו (1)

 
שרותי היעוץ יסופקו לראש המועצה ולצוות המועצה לפי צרכיהם כפי שיעלו מעת לעת ובהתאם  (2)

 לדרישותיהם.
 

 שרותי היעוץ יכללו, בין השאר: (3)
 הכנת חוות דעת  (1
 הכנת נהלי עבודה והטמעתם (2
 יעוץ שוטף טלפוני או כתוב  (3
 השתתפות בישיבות מתואמות (4

 
 הול רכש  שרותי ני .2.5

 
 כללי (1)
 

 כנדרש בתנאי הסף ניסיוןשרותי ניהול הרכש יסופקו על ידי הספק באמצעות עובד בעל 
 

הספק יכשיר, על חשבונו בלבד, את מנהל הרכש לספק את השרותים הנדרשים להספקה על ידו 
 באופן שיוכל לבצע באופן עצמאי את כל פעולות הרכש הפטור ממכרז הנדרשות למועצה, וזאת.   

 
 ניהול המצאי.ו בתחום הרכשתכנון וארגון העבודה מנהל הרכש יהיה אחראי על 

 
 מנהל הרכש יהיה אחראי על ביצוע הפעולות על ידי רכז / אחראי הרכש והקניינים.

 
מנהל הרכש יהא אחראי שכל המוטל עליו יבוצע, בין אישית על ידו ובין אם באמצעות רכז / אחראי 

 דין ולהוראות ולנהלי המועצה.רכש או קניין בהתאם לכל 
 

מנהל הרכש יהיה אחראי על פעילות מלאה, תקינה ולפי כל דין של תהליכי הרכש לרבות באמצעות 
 מערכת הרכש.

 
למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יהיה הספק האחראי הבלעדי לכל הפעולות שתבוצענה על ידי 

 מנהל הרכש.
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 :שרותי מנהל הרכש יכללו, בין השאר (2)

ריכוז והנחיית צוות המועצה בהכנת תוכניות רכש והתקשרויות שנתיות לרכש והתקשרויות  (1
 שוטפים ולפרויקטים.

 וההתקשרויות נעשות לפי כל דין ובהתאם לנהלי המועצה.  רכשפעילויות ה כימעקב ובקרה  (2
 סיוע למנהלי המועצה ולגזבר המועצה בהכנת תקציב שנתי ותב"רים.  (3
 .של הרשות רכשהמדיניות  המלצה על (4
 קביעת תהליכי הרכש של הרשות בהתאם למדיניות הרכש ולדרישות כל דין. (5
 סיוע בהכנת נהלי הרכש של המועצה, בהטמעתם ועדכונם השוטף. (6
 תמיכה בצוות המועצה בשימוש במערכת הרכש. (7
 לפי דרישת היחידות.והתקשרויות בדיקת צרכי רכש  (8
 ופות".אישור ביצוע התקשרויות לביצוע "עבודות דח (9

 הכנת מפרטי רכש / הנחיית הקניין בהכנת מפרטי רכש והתקשרויות. (10
 בקרה על מפרטי הרכש הנערכים על ידי צוות המועצה / הקניין / צד שלישי. (11
 ניתוח ובקרת הצעות מחיר והמלצה על ההצעה הנבחרת. (12
 החלטה על העברת בקשת רכש / הצעות מחיר להתייחסות ועדת הרכש. (13
 .בלאי וריכוז סדר היום והפרוטוקולים מישיבותיההרכש והרכש בוועדת הייצוג  (14
 ביצוע הוראות ועדת הרכש. (15
 בקרת הזנת הזמנות רכש למערכת הרכש. (16
 אישור הזמנות במערכת הרכש, כגורם מבקר. (17
 בקרה על מפרטים / נספחים נלווים להזמנת רכש או התקשרות הנערכים על ידי הקניין. (18
 .דות ולמוסדות הרשותובקרה אחר אספקת הטובין ליחימעקב  (19
 טיפול בבעיות בהספקה / בהתקשרות. (20
 חלטה על עריכת מכרזים )בהתייעצות עם היחידה המשפטית(.ה (21
 )מוכנים על ידי יועץ מקצועי ומנוהלים על ידי יועץ המכרזים( מכרזיםהפרסום טיפול ב (22
 .זוכים במכרז ע"פ דיןניהול מו"מ עם  (23
 אישורי ביטוח.בקרת הכנת מסמכי התקשרות לרבות הסכמים,  (24
 בקרה אחר תוקף התקשרויות / הסכמים בין המועצה לבין ספקים. (25
 הערכות, לפי העניין, להארכת / לתהליך חידוש התקשרויות בין המועצה לבין ספקים. (26
בקרה אחר תוקף המסמכים הנלווים להתקשרויות / הסכמים בין המועצה לבין ספקים בהתאם  (27

 ת, אישור קיום ביטוח וכיוב', תקפים.לתנאי ההתקשרות, לרבות ערבות בנקאי
טיפול מול ספקים בהמצאת מסמכים נלווים תקפים בהתאם לתנאי ההתקשרות עימם, לרבות  (28

 ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוח וכיוב'.
טיפול בהארכת התקשרות / יזום התקשרות חדשה עם ספקים להספקת שרותים שתוקף  (29

 ההתקשרות להספקתם אינו ניתן להארכה.
 .נים, ככל שיהיו כאלהעקב ובקרה אחר ניהול המצאי וניהול המלאי במחסמ (30
 ניהול ספר הספקים של המועצה. (31
 כל שיוטל עליו על ידי עליו על ידי ראש המועצה או מי מטעמו. (32
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 שרותי רכז / אחראי רכש וקניינות   .2.6
 
 כללי (1)
 

 .במשרדי הספקשרותי רכז / אחראי הרכש וקניינות יסופקו למועצה 
 

רכש והקניינות יהיה איש הקשר בין צוות המועצה  לבין נותני השרות מטעם הספק בכל רכז ה
 .בתחומים עליהם הופקד הקשור לרכש שוטף

 
הספק יכשיר, על חשבונו בלבד, את רכז / אחראי הרכש והקניינות לספק את השרותים הנדרשים 

הפטור ממכרז הנדרשות  להספקה על ידו באופן שיוכל לבצע באופן עצמאי את כל פעולות הרכש
 למועצה, לרבות שימוש במערכת ניהול הרכש המשמשת את המועצה.   

 
למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יהיה הספק האחראי הבלעדי לכל הפעולות שתבוצענה על ידי 

 רכז / אחראי הרכש.
 
 שרותי רכז / אחראי רכש והקניינות יכללו, בין השאר: (2)

 ה ו/או גופי הסמך לפי דרישת המועצה.התייצבות במשרדי המועצ (1
ליווי צוות המועצה בהכנת תוכניות רכש והתקשרויות שנתיות לרכש והתקשרויות שוטפים  (2

 ולפרויקטים בתחום אחריותם.
 וההתקשרויות נעשות לפי כל דין ובהתאם לנהלי המועצה.  רכשפעילויות ה כימעקב ובקרה  (3
 תמיכה בצוות המועצה בשימוש במערכת הרכש. (4
 לפי דרישת היחידות.והתקשרויות בדיקת צרכי רכש  (5
 הכנת מפרטי רכש והתקשרויות. (6
 הכנת בקשות להצעת מחיר. (7
 איתור ספקים מתאימים. (8
 שיגור בקשות להצעת מחיר לספקים שאותרו. (9

 מעקב אחר קבלת הצעות מספקים בהתאם לדרישות המועצה. (10
 ניתוח ובקרת הצעות מחיר והעברתו להתייחסות מנהל הרכש. (11
 יצוע הוראות ועדת הרכש.ב (12
הזנת הזמנות / בקרת הזנה של הזמנות רכש המוזנות על ידי צוות  -לפי נהלי / דרישות המועצה  (13

 המועצה למערכת הרכש.
 הכנת מפרטים / נספחים נלווים להזמנת רכש או התקשרות. (14
 .ובקרה אחר אספקת הטובין ליחידות ולמוסדות הרשותמעקב  (15
 קשרות.טיפול בבעיות בהספקה / בהת (16
 הכנת מסמכי התקשרות לרבות הסכמים, אישורי ביטוח. (17
 פיקוח על העברת חשבוניות לתשלום לספקים. (18
 אישור תשלומים לספקים, בכפוף לאישור הגזבר על ההזמנה ועל התשלום. (19
 מעקב אחר תוקף התקשרויות / הסכמים בין המועצה לבין ספקים. (20
סכמים בין המועצה לבין ספקים בהתאם מעקב אחר תוקף המסמכים הנלווים להתקשרויות / ה (21

 לתנאי ההתקשרות, לרבות ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוח וכיוב', תקפים.
טיפול מול ספקים בהמצאת מסמכים נלווים תקפים בהתאם לתנאי ההתקשרות עימם, לרבות  (22

 ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוח וכיוב'.
 .נים, ככל שיהיו כאלהמלאי במחסניהול המצאי וניהול הב סיוע לצוות המועצה (23
 ביצוע כל שיוטל עליו על ידי ראש המועצה או מי מטעמו או כל ממונה אחר. (24
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 שרותי תמיכה בקניינות   .2.7
 
 כללי (1)
 

 שרותי התמיכה בקניינות יסופקו למועצה במשרדי הספק.
 

ופן הספק יכשיר, על חשבונו בלבד, את צוותו לספק את השרותים הנדרשים להספקה על ידו בא
שיוכל לבצע באופן עצמאי את כל פעולות הרכש הפטור ממכרז הנדרשות למועצה, לרבות שימוש 

 במערכת ניהול הרכש המשמשת את המועצה.   
 

למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יהיה הספק האחראי הבלעדי לכל הפעולות שתבוצענה על ידי 
 צוותו בתחום הקניינות.

 
 בין השאר:שרותי קניינות  יכללו,  (2)

 לפי דרישת היחידות.והתקשרויות בדיקת צרכי רכש  (1
 הכנת מפרטי רכש והתקשרויות. (2
 הכנת בקשות להצעת מחיר. (3
 איתור ספקים מתאימים. (4
 שיגור בקשות להצעת מחיר לספקים שאותרו. (5
 מעקב אחר קבלת הצעות מספקים בהתאם לדרישות המועצה. (6
 הל הרכש.ניתוח ובקרת הצעות מחיר והעברתו להתייחסות מנ (7
 ביצוע הוראות ועדת הרכש. (8
 הכנת מפרטים / נספחים נלווים להזמנת רכש או התקשרות. (9

 .ובקרה אחר אספקת הטובין ליחידות ולמוסדות הרשותמעקב  (10
 טיפול בבעיות בהספקה / בהתקשרות. (11
 הכנת מסמכי התקשרות לרבות הסכמים, אישורי ביטוח. (12
 פיקוח על העברת חשבוניות לתשלום לספקים. (13
 שור תשלומים לספקים, בכפוף לאישור הגזבר על ההזמנה ועל התשלום.אי (14
 מעקב אחר תוקף התקשרויות / הסכמים בין המועצה לבין ספקים. (15
מעקב אחר תוקף המסמכים הנלווים להתקשרויות / הסכמים בין המועצה לבין ספקים בהתאם  (16

 תקפים.לתנאי ההתקשרות, לרבות ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוח וכיוב', 
טיפול מול ספקים בהמצאת מסמכים נלווים תקפים בהתאם לתנאי ההתקשרות עימם, לרבות  (17

 ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוח וכיוב'.
 ביצוע כל שיוטל עליו על ידי ראש המועצה או מי מטעמו או כל ממונה אחר. (18

 
ותי משרד וכן ליווי, למען הסר ספק מובהר בזאת כי למרות שהספק נדרש להעמיד לרשות עובדיו שר

יעוץ והנחייה מקצועיים שוטפים להבטחת עמידת השרותים המסופקים על ידו ועל ידם בתנאי ודרישות 
מכרז זה, התשלום לספק יהיה אך ורק עבור שעות העבודה / היקף משרה בהם יסופק שרות למועצה לפי 

 ?.בפועל שיבוצעו העבודה לשעות קשר כל הזמנתה ללא
 

לום לספק כל תשלום נוסף מעבר למחיר השעה / היקף המשרה הנקוב בהצעה שיגלם המועצה לא תש
 את כל הוצאות הספק להספקת השרותים כנדרש במכרז זה.
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 ביצוע פרויקטים   .2.8
 
 כללי (1)
 

 שרותי ביצוע פרויקטים יסופקו למועצה הן ממשרדי הספק והן בכל אתר בו ידרש ביצוע פרויקט.
 

עובדים שיסייעו לו המועצה מהספק כי יעמיד לרשות מי ממנהלי  למועצה שמורה הזכות לדרוש
, לרבות בקרת בביצוע פרויקטים בתחומים משיקים או משלימים לתחום הרכש וההתקשרויות

או להטיל עליו את האחריות לביצוע מלא של  חשבונות ספקים, ברור מחלוקות עם ספקים וכיו"ב,
 הם.ילוב בינפרויקט ולמסור לה את תפוקותיו וכן כל שי

 
הספק יעמיד לרשות המועצה צוות מיומן לביצוע פרויקט לפי מאפייני הפרויקט ולפי דרישת 

 המועצה.
 

 הספק יביא לאישור המועצה את פרטי צוות הספק המיועד לספק שרות זה.
 

למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יהיה הספק האחראי הבלעדי לכל הפעולות שתבוצענה על ידי 
 ת שיעמיד לרשות המועצה ועל ביצוע הפרויקט.הצוו

 
 שרותי ביצוע פרויקט  יכללו, בין השאר: (2)

 .לימוד הצרכים עליהם על הפרויקט לענות (1
 הכנת תוכנית להספקת השרותים לביצוע הפרויקט על ידי צוות הספק, ככל שתדרש כזו. (2
 הקצאת צוות מיומן לביצוע הפרויקט. (3
 פיקוח על הצוות המבצע את הפרויקט. (4
 דיווח התקדמות ביצוע הפרויקט. (5
 כל שיוטל על הספק או מי מטעמו על ידי ראש המועצה או מי מטעמו. (6

 
 שמירה על רכוש המועצה. .2.9

 
הספק יתחייב להשתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי  המועצה באופן שלא ייגרם לו נזק 

 מסוג כל שהוא למעט בלאי העלול להגרם כתוצאה משימוש סביר.
 

פק יתחייב להשתמש במכשור חשמלי ו/או אלקטרוני לרבות מערכות המידע, על פי העניין, הס
בהתאם  להוראות היצרן ו/או הנחיות הספק ו/או הנהלים, הכללים, והוראות השימוש הנהוגים 

 במועצה.
 

 באחריות הספק לוודא כי כל  האמור לעיל  ידוע וברור לעובדיו טרם נעשה  על ידם שימוש במכשור,
 כאמור לעיל.

 
 הופעה נאותה. .2.10

 
על הספק לדאוג כי צוות הספק שיספק את השרות למועצה בחצריה יופיע על פי כללי ההופעה החלים 

 על צוות המועצה.
 

 כללי התנהגות. .2.11
 

צוות הספק שיספק את השרות למועצה בחצריה ינהג על פי כללי ההתנהגות החלים על צוות 
 המועצה.
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 המועצה.דיווח המצאות במשרדי  .2.12
 

צוות הספק אשר יבצע את עבודתו במועצה ידווח למפקח או מי מטעמו על הגעתו ועזיבתו את משרדי 
 המועצה.

 
למועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק כי צוותו המספק שרותים למועצה במשרדיה ידווח על 

וש הימצאותו בהם תוך שימוש במערכת בקרת הכניסה והיציאה המשמשת את המועצה ככל שתדר
 זאת המועצה.

 
 מדדים להספקת השרותים .2.13

 
השרותים לסוגיהם יסופקו ברמה מקצועית גבוהה בלוחות הזמנים הנדרשים למועצה תוך עמידה 

 במדדים הבאים, לפחות:
 
 ימי עבודה מקבלת כל המידע הנדרש להכנתו. 3הכנת מפרט לבקשת הצעות מחיר תוך  (1)
 ימי עבודה ממועד השלמת המפרט.  2ך איתור ספקים מתאימים ובקשת הצעות מחיר מהם תו (2)
ימי  2המצאת הצעות מחיר מספקים וכן בקרה והמלצה על הספק הנבחר כנדרש לפי כל דין תוך  (3)

 הצעות המחיר.קבלת עבודה ממועד 
העברת בקשה לאישור ועדת הרכש להתקשרות עם ספק נבחר, לפי הוראות כל דין ונהלי המועצה  (4)

 עות מהספקים.ימי עבודה ממועד קבלת ההצ 2תוך 
ימי עבודה ממועד קבלת אישור הגורמים  2הכנת מפרט נלווה להזמנה / נספח להזמנה תוך  (5)

 המאשרים להפקת הזמנה לספק הנבחר.
 התייחסות לדרישת רכש מלאה ותקינה שהוזנה למערכת הרכש ביום העבודה הבא. (6)
 .התראה על צורך בחידוש / הארכת התקשרות שלושה חודשים טרם הגעתה לסיום (7)
 הארכת התקשרות לכל הפחות חודש לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות הקודמת. (8)

 

 אופן ההתקשרות: .3

יסופקו אשר במסגרתה לשם האמור לעיל, מבקשת המועצה להתקשר בהתקשרות מסגרת עם ספק,  .3.1
, ע"פ הזמנת והפרויקטים , המכרזיםלה שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות

 .מסמך ד'הספק ייחתם הסכם בנוסח  המועצה. עם

 

תקופות נוספות, ובלבד  7-, עם אפשרות להארכתה ע"י המועצה, ללשלוש שניםההתקשרות תהיה  .3.2
 ( שנים. 10) עשרשהמשך המצטבר של כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על 

 
ה , מכל סיבה ועל פי שיקול דעתבמסגרת ההתקשרות תהיה שמורה למועצה הזכות לסיימה לאלתר .3.3

מד והשרות המסופק לה על ידי הספק לא עהבלעדי, ובין היתר ומבלי לגרוע  אם סברה כי 
או אם ביקשה לעבור לביצוע  בדרישותיה או במסגרות התקציב המאושרות העומדות לרשותה,

 יום לפני המועד המבוקש לסיום ההתקשרות.  30וזאת בהודעה בכתב,  עצמי וכיו"ב
 

פת ההתקשרות לפי דרישת המועצה; הספקת השרות בתשלום השירותים יסופקו במהלך תקו .3.4
 תיעשה אך ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה של המועצה חתומה כדין.

 

 אופן הזמנת השירות .4

 הזמנת השירות מהספק תבוצע בכתב, לרבות בדוא"ל או בפקס, ע"י המפקח.  .4.1

 יפורט לוח הזמנים הנדרש לביצוע העבודות. בהזמנה .4.2
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 התמורה: .5

 כללי: .5.1

צה תשלם על שירותים שסופקו לה, במסגרת הסכם המסגרת, על פי הזמנת עבודה המוע .5.1.1
 חתומה ומאושרת על ידי הגורם המוסמך לכך מטעמה.

 התשלום יהיה כנגד המצאת חשבון המפרט את היקף השרותים עבורו מבוקשת התמורה.  .5.1.2

 בראשית כל חודש ימציא הספק למנהל חשבון נפרד עבור כל סוג שרות. .5.1.3

 יה לפי אישור המנהל.התשלום יה .5.1.4

 יום מתום החודש בו הוגש חשבון. 45התשלום יבוצע בתוך  .5.1.5
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 הצהרת המשתתף –מסמך ג' 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם, הבנתי את האמור בהם,  .1

מכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי ה

 המכרז חתום בתחתית כל עמוד, כהוכחה לכך שקראתי, הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.

אני מצהיר בזאת כי הנני ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  .2

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה -לבצע את העבודות על אני מציע .3

 ועל החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.

אני מתחייב, כי אם הצעתי תתקבל, אחתום, במועד שאדרש לעשות זאת, על העתקים נוספים של החוזה,  .4

 בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז 120-לל כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף הצעתי זו, ע .5

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  .6

תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר 

 בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע השירותים.ומתחייב 

למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הגבוהה  .7

יכם ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא על

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 

נה ו/או דרישה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טע

 ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

. אני מתחייב לשתף פעולה עם הזוכה במכרזאני מצהיר, כי ידוע לי שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן  .8

 עם המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

בוהה של אמינות ומהימנות ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירה על רמה ג .9

ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה 

 קפדנית על הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העבודות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  .10

 כי המכרז/החוזה.פי כל מסמ-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 ידוע לי, כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי, ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד.  .11

 ימי עבודה 5אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .12

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 למועצה כשהוא חתום.ונספחיו להחזירו  מסמך ד'לחתום על ההסכם  .12.1

שקלים חדשים(, צמודה למדד המחירים עשרת אלפים ) 10,000₪להמציא לכם ערבות בנקאית בסך  .12.2

למסמכי המכרז, ועל  1נספח ד/לצרכן חתומה ומבוילת כדין, להבטחת קיום תנאי ההסכם, בנוסח 

 פי מסמכי המכרז.



 

 חתימה וחותמת המציע 62מתוך  36עמוד                           

לעיל כולן או מקצתן אאבד  12בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .13

את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת 

 ( להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.1)נספח ג/להצעתי זו 

כות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל ז .14

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע:_______________________________

 

מס' חברה:________________________  /עוסק מורשה  מס' 

 כתובת:___________________________________

 

 חתימה:___________________        ך:______________תארי

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 

 ה"ה ___________________ת.ז.____________, 

 

 ה ___________________ ת.ז. ______________וה"

 

למילוי כשהמציע הינו וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 (.תאגיד

 

 _______________________,עו"ד      __________________________

 חתימה וחותמת      תאריך                              
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 ערבות השתתפות -1נספח ג/

 ____________________ בנק:  לכבוד:

 סניף: _____________________   המועצה המקומית כפר שמריהו

 כתובת:____________________   

  מיקוד:____________________  

 תאריך:____________________  

 

 ______________________ערבות בנקאית מס'הנדון: 

ש"ח  5,000בקשת _____________ )להלן: "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של על פי 

אלפים שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן  חמשת)

להתקשרות  _____________"הפרשי הצמדה"( להבטחת התחייבויות המבקש בקשר להשתתפותו במכרז מס'  -

 מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות, ומילוי תנאיו.

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה 

ך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהלי

הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

ן מתייחסת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מה

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד החדש"(, כי המדד  -שלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל ת

"המדד היסודי"( יהיו הפרשי  -)להלן  16.06.2019שפורסם ביום  2019שנת  מאיהמדד בגין חודש החדש עלה לעומת 

 ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הנה 

 ועד בכלל. 03/10/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.תאריך זה לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,

 בנק _____________בע"מ
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 יבורייםתצהיר לעניין חוק עסקאות גופים צ - 2נספח ג/

 

אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________  .1

( מצהיר בזאת כי המציע/ה"בחברת___________, המציע/ה במכרז__________ )להלן: "

 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע/ה ו/או בעל זיקה למציע/ה )כמשמעו בסעיף 

ו/או  1987 -יותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז( לא הורשעו בפסק דין חלוט ב1976

ואם  1991 –לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה. 2-הורשעו ביותר מ 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

       

        ___________________ 

 המצהיר               

------------------------------------------------------------------------------------- 

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את 

שא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי מר ______________  נו

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 

___________________      ____________________ 

 ותמתוח חתימה        תאריך 

-------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ 

 להלן: "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.)

            

___________________      _____________________ 

 חותמתו חתימה        תאריך 
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 מקוצר לאיתור חשש לניגוד ענייניםשאלון  -3נספח ג/

 2/2011לפי חוזר מנכ"ל מ. הפנים 

 ____________________________:הרשות המקומית

 ______________________________:מועמד לתפקיד

 תפקידים וכהונות –חלק א' 
 
 פרטים אישיים .1
 

 :שם משפחה
  

 :שם פרטי
   

      
 

 מספר זהות
  

 :לידה שנת
  

שנת 
:עליה

  

 

      
 

 כתובת
     

      
   :מס' טלפון

טלפון נייד:מס'   
   

      
 
 תפקידים ועיסוקים  .2

 לרבות) אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים התפקידים וטפיר
 '(וכו ת/כיועץ ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/שכיר

 .)בזה וכיוצא עמותה ,שותפות ,חברה) שהוא סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא

 .)בהתנדבות תפקידים סוגי במפורש לציין יש) דבותבהתנ או בשכר לתפקידים להתייחס נא
 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 תאריכי העסקה אחריות המועמד
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 תפקידים ציבוריים .3
  .לעיל 2שלא צוינו בסעיף פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

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

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 חברות בדירקטורים או גופים מקבילים   .4

 בין ,רשויות או גופים אחרים ,פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים

 .ציבוריים ובים שאינם ציבוריים

 .שנים אחורה 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 

שם התאגיד/ רשות/ 
 גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
 הכהונה וסיומה

 סוג הכהונה
)דח"צ או מטעם בעל 

מניות ושמות 
 הממנים(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון )כגן 
חברות בועדות או 

 פקידים אחרים(בת
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 קשר לפעילות הרשות המקומית. .5

 ,שלא כאזרח המקבל שירות ,זיקה או קשר ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,או היו לך ,האם יש
ובכלל זה זיקה )ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו /ה מועמד/לפעילות הרשות המקומית שבה את

ת לעבוד או בגופים /ה מועמד/ם שבשליטת הרשות המקומית זבה אתיסטטוטורי או קשר לתאגידים
 ?)אחרים שהיא קשורה אליהם

 
שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 .מפורט
 

בגופים מקבילים בו  או מכהן כדירקטור, או/לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו –בגוף  "בעל עניין"
אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד ) .או יועץ חיצוני לו/או מייצג אותו ו/בו ו או עובד/ו

 .(1, בתאגידים הנסחרים בבורסה– 1968ח "התשכ ,ניירות ערך כמשמעו בחוק
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
 
 
 

 

 לגבי קרובים. 5 – 2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 להתייחס לתפקידים לכהונות בהווה בלבד.יש 

 נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו 

 ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,בת זוגך חברה בדירקטוריון /אם בן ,למשל)בשאלות לעיל 
 (.סוג הכהונה ומהי פעולתו המיוחדת בדירקטוריון ,תאריך התחלת הכהונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

  1968ח  "תשכ ,חוק ניירות ערך  1
  – "בעל עניין בתאגיד"

למנות  מי שרשאי ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד (1)
מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו  ,או את מנהלו הכללי ,דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד

או רשאי  ,או מכוח ההצבעה שבו ,או יותר מהון המניות המונפק שלו 25%תאגיד שאדם כאמור מחזיק  או ,ליהכל
 :לעניין פסקה זו ;מהדירקטורים שלו או יותר 25%למנות

 ;או מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרןיו"ר  .)א(
 – "נאמן"לעניין זה  ;יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ,אמצעות נאמןזיק אדם בניירות ערך בהח (ב)

 למעט
 או ()ו( 2)א()46 חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף

  ;לפקודת מס הכנסה 102בהגדרתו בסעיף  ,להקצאת מניות לעובדים ,כנאמן
 ת של תאגיד למעט חברת רישומים.חברת ב (2)
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד. .7
 

 או הכפופים לךן(, במישרין או בעקיפי)ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך /האם את

 ?ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים/ה מועמד/בתפקיד שאליו את

 משפחה או קשרי ,קשרים עסקיים ,האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות

 ?זיקות אחרות
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
 

 

 

 

 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. .8

 
 אותך להעמיד שעלולים ,קרוביך של או שלך לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב
 
 .שולחנך על סמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג בת /בן -" קרוב"
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
 

 

 

 

 
 

 במצב להעמידך שעלולים ,מקורביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים כהונות ,עיסוקיםתפקידים  .9
 עניינים לניגוד חשש של

 

שאליהם לא התבקשת  ,ם של קרוביך האחריםכהונות ועניינים אחרי ,האם ידוע לך על תפקידים
שעלולים , )ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים(או של מקורביך  ,בשאלות לעיל להתייחס

 ?ת/ה מועמד/של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את להעמיד אותך במצב
ת לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אה, חברויו 1-8נא להתייחס לשאלות 

 בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
 

 

 

 

 
 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
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נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופרוט עיסוקים בעבר 
 ובהווה כולל תאריכים.

 
 זקותחלק ב' נכסים ואח

   
 אחזקות במניות .11

 
או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך  ,אחזקת מניות בתאגידים, בין במישרין ובין בעקיפיןפרט/י 

 או של קרובייך 
 1968 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.   
 

  , הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  בן/בת זוג –"קרוב" 
 
 

 שם התאגיד/הגוף
שם המחזיק )אם 

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  החזקות %
 התאגיד/הגוף

    

    

    

    

    

 
 
 
 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .12
בבעלותך או בבעלות קרובייך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם האם קיימים, נכסים אחרים ש

 עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? 
 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
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 חבות כספית בהיקף משמעותי .13
 

י משותפייך העסקיים, אם ישנם כאלה, חייב כספים או ערב לחובות או האם אתה קרוביך או מ
 להתחייבויות כלשהם?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
 

 

 

 

 
 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

 
, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד פורטו לעילשלא האם ידוע לך על נכסים אחרים 

 עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? 
 

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרובייך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, 
 של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם.

 לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  יש להתייחס גם
 
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין.  –" בגוף בעל עניין"

 ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. 
 

 לא /כן
 

 :י/אם כן פרט
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 הצהרה –חלק ג' 
 

 הצהרה  .15
 

  אני _____________________ ת. ז. מס' __________________ הח"מ מצהיר בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1
 .ואמתיים

 
בי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרו .2

אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי 
  .במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית

 
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב  .3

 .חשש לניגוד עניינים עם התפקידשל 
 

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4
 .התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של המשרד בנושא

 
רים הרגיל, אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדב .5

סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 
 .המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 
ע, הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המיד .6

 .1998 –התשנ"ח 
 
 
 
 
 

  חתימה ______________               _______________ תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד -4נספח ג/

 
 
 

 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________ 
 

 כעו"ד / רו"ח של התאגיד, הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
 

 
 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

  
  בתאגיד:

 שם התאגיד 

 ומורשים להתחייב בשמו.

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  בצירוף חותמת התאגיד 

 יבת את התאגיד.מחי
 
 
 
 
 
 

 עו"ד / רו"ח  תאריך
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  -5נספח ג/

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

’______________ ת ת"ז מס\______________________ נושאאנו הח"מ .1.1

 ית חתימה מטעם __________________________________________ \מורשה

 "המציע"(.-זיהוי/ח.פ._______________________)להלן ’מס

ה לכל \לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
ת בזאת \ה ומתחייב\העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

     -ובכתב כדלקמן

 אנו __________________________________________  .1.2

 ציע ]מציע/בעל שליטה/מנהל[(.)להשלים את הקשר עם המ

במהלך _____ השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה  .1.3
 פלילית. 

הח"מ מאשר ומסכים כי המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  .1.4
במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת 

חוק המרשם הפלילי ותקנת  וק אחרות, בנוגע לעבירות המנויות בתוספת השנייה לחוקח
 1981-השבים, תשמ"א

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע  .1.5
כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשתם, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע 

 המזמין. לכך בבקשת

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של בעלי השליטה בגוף החתום על מסמך זה ומנהליו. .2.1

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהיחידים/מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות  .2.2
 לעיל. 1.3 -ו 1.2האמור בסעיפים 

 
_________________  _____________ ______   ______________________     

 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 
 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע    של המציע/חבר במציע

 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.

 שם המציע הוזהרו עלהריני מאשר בחתימתי, כי החתומים ב
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
 בפני על נספח זה.  

 
 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

 
_________________  _____________ ______    _______________________ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד  תאריך         חתימהשם + 
 

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
לא את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

 יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
 
 

 חותמת התאגיד
 

_____________________  
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 חתימה וחותמת המציע

 פרטי צוות המציע – 6נספח ג/

 

 ברשויות  ניסיון  ניסיון השכלה תפקיד שם מלא

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  תפקיד אצל המציע ברכש והתקשרויות  ניסיוןשנות יות.בהספקת שרותי ברכש והתקשרויות לרשו ניסיוןשנות 
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 פירוט ניסיון קודם – 7נספח ג/ 

 מומלץ לצרף המלצות ככל שישנן.

מהות  שם הרשות
 ההתקשרות

תחילת מועדי 
 ההתקשרות

מועד סיום 
 ההתקשרות

פרטי איש קשר 
 ברשות

     

     

     

     

     

     

     

     

 הסכם התקשרות –מסמך ד'  

 2018______ לחודש _______ שנת ביום ___ בכפר שמריהושנערך ונחתם 
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 חתימה וחותמת המציע

 

 המועצה המקומית כפר שמריהובין:      

 כפר שמריהו 18מרחוב קרן היסוד 

      )להלן "המועצה"(

 מצד אחד;

 לבין :    שם :  ___________________

 ת.ז. :  _______________מס' ./מס' תאגיד

 כתובת :  _________________

 טלפון : __________________

 פקס :  __________________

       )להלן " הספק"(,

 מצד שני;

 

להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום  הרכש והמועצה ביקשה הצעות מחיר  הואיל

  "(;השירות" :)להלן וליווי מכרזים וההתקשרויות

 .והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה והואיל

והספק מצהיר בזאת שהינו מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  ילוהוא

 .יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן  והואיל

  השירות נשוא הסכם זה.

 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 

 מבוא וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת  .1.2

 המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 . במכרז ובנספחיובר האמור יג למכרזבמקרה של סתירה בין ההסכם  .1.3

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.4
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 השירותים הנדרשים  .2

 –מסמך ב' ב כמפורט םינהלפי הסכם זה השירותים הנדרשים למועצה במסגרת התקשרות המסגרת 
 .מפרט המכרז

 

 אופן הספקת השרותים .3

עצה, ממלאי התפקידים בה המעורבים בתהליכי יסופקו למועצה באופן שיבטיח שהמוהשירותים  .3.1

וליווי  הרכש או מי מטעמם יעמדו בדרישות כל דין החל עליהם בתחום הרכש וההתקשרויות

 .המכרזים

השרותים יסופקו באופן שכל הספקים המספקים טובין או עבודות או שרותים יעמדו בדרישות כל  .3.2

  דין החל עליהם ו/או על המסופק על ידם

יסופקו במהלך תקופת ההתקשרות לפי דרישת המועצה; הספקת השרות בתשלום השירותים  .3.3

 תיעשה אך ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה של המועצה חתומה כדין.

 .לרבות בדוא"ל או בפקסחתומה כדין שתשלח לספק הזמנת השירות מהספק תבוצע בכתב,  .3.4

זה ומהווה חלק בלתי  , הנספח להסכםמפרט המכרז-מסמך ב'תכולת השירותים תהיה כמפורט ב .3.5

 נפרד ממנו.

 

 תקופת ההסכם .4

, בהודעה לספק בכתב , עם אפשרות להארכתה ע"י המועצהלשלוש שניםההתקשרות תהיה  .4.1

, ובלבד שהמשך המצטבר של כל תקופות ההתקשרות שנים,  או חלק מהן 7, עד לתקופות נוספות

 ( שנים. 10) עשרלא יעלה על 

, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה צה הזכות לסיימה לאלתרבמסגרת ההתקשרות תהיה שמורה למוע .4.2

מד והשרות המסופק לה על ידי הספק לא עהבלעדי, ובין היתר ומבלי לגרוע  אם סברה כי 

או אם ביקשה לעבור לביצוע  בדרישותיה או במסגרות התקציב המאושרות העומדות לרשותה,

 בוקש לסיום ההתקשרות. יום לפני המועד המ 30וזאת בהודעה בכתב,  עצמי וכיו"ב

 

 התמורה   .5

תמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה, תשלם המועצה  .5.1

את התעריפים שנקבעו, בהתאם להצעתו במשך כך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה לספק 

 "(.ההתמור" :, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן'המסמך הנספחת להסכם תחת הכותרת 

המועצה תשלם על שירותים שסופקו לה, במסגרת הסכם המסגרת, על פי הזמנת עבודה חתומה  .5.2

 ומאושרת על ידי הגורם המוסמך לכך מטעמה.

 עבור כל סוג שרות, כמפורט במסמכי המכרז.המועצה תשלם  .5.3

את התפוקות שנמסרו לכל סוג שרות התשלום יעשה כנגד חשבונית מס כדין בצרוף דו"ח מפורט  .5.4

 .פורט במסמכי המכרזכמ
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 הדו"ח והחשבונית יועברו לבדיקת הגורם המזמין במועצה. .5.5

 התמורה תשולם בהתאם לאישור המזמין. .5.6

בהתאם למפורט במכרז יום מהיום שבו הוגש חיוב  45תנאי התשלום בגין חיוב הספק יהיו שוטף +  .5.7

את ור המזמין ובלבד שהספק צרף את כל התיעוד הנדרש לצורך בדיקת החיוב ובהתאם לאישזה 

 תשלום.ה

 התשלום יבוצע בימי התשלום הקבועים של המועצה. .5.8

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .6

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק, מורשיו ועובדיו הינם לגבי המועצה בגדר של קבלן 

מורשיו ו/או  בין המועצה לבינם יחסי עובד מעביד, ואין הספק ו/או מובהר כי לא יחולועצמאי, לפיכך, 

 עובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות המגיעים לעובד ממעבידו, על פי כל דין ו/או נוהג.

 

 אחריות הספק .7

הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על  .7.1

בדיו, לרבות תשלום שכר פי הסכם זה, וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עו

 תישאמינימום וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין. המועצה מצידה, לא תהא 

 באחריות כלשהי כלפי עובדי הספק. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על  .7.2

 פי כל דין או נוהג.

 את ישפה – זה ובכלל, השירותים ויתר הסקר לטיב מלאה אחריות מקרה בכל יאחרא יהיה הספק .7.3

 חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו שלו מקצועית שגיאה עקב לה שייגרם נזק כל בגין המועצה

 חובת הפרת – זה ובכלל, עובדיו לרבות כלשהו צד כלפי דין פי על החוקית אחריותו או/ו המקצועית

 הסקר של לביצועו אחראי ויהיה, לאחריה שיתגלה ובין החוזה תקופת בתוך גלהשית בין, הסודיות

 מובהר ספק הסר למען. ההסכם תקופת כל משך, השירותים יתר של התקינה השוטפת ולאספקתם

הספק אחראי בלעדית לתחזוקת ושמירת ציוד וכלים שיפעיל בקשר עם אספקת שירותיו  כי, בזאת

 שירה או עקיפה שתיגרם לו בקשר עם הסכם זה מכל סיבה שהיא.על פי הסכם זה ולכל הוצאה י

ו/או לעובדיה ו/או  הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למועצה .7.4

או לכל צד שלישי, כפועל יוצא, ישיר או עקיף מן  י הספקלמועסקים על יד למועסקים מטעמה ו/או

 או תנאי הסכם זה. יכלשההשירות ו/או בגין הפרת דין 

היה ותחויב המועצה לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, תשלום כלשהו המשתלם כרגיל  .7.5

לעובד ממעבידו, או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או ו/או על פי חיוב מיוחד על פי דין 

ט ושכ"ט עורך סכום בו תחויב כאמור, לרבות הוצאות משפ בכלהספק את המועצה  ישפהאחר, 

 .יןי, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב בענדין
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למען הסר ספק, למועצה לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק  .7.6

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו 1967-השומרים, התשכ"ז

 ר.הספק, לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אח

 

 ביטוח .8

תאגידים עירוניים ו/או המועצה בסעיף זה ) ביטוח ( תקרא : מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או  .8.1

 ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה .כל מי שקשור עם המועצה 

-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .8.2

אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה  נספחק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט פי כל דין. הספ

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח  2כמסמך ד' 

וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד. אי המצאת אישור קיום ביטוחים מכל סיבה 

שהיא, לא פוטרים את הספק מכל אחריות על פי דין או על פי שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה 

 הסכם זה.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים, הנם  .8.3

מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. 

מים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד על הספק יהיה להסדיר ביטוח וסכו

 לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו.

הספק אחראי לכך שכל נותן שירות מטעמו יסדיר ביטוחים מתאימים על מנת למנוע הפסד לו  .8.4

 ולמועצה . 

יורחבו לשפות את המועצה בגין לספק ביטוחי אחריות מקצועית של נותני שירותים מקצועיים  .8.5

 או מחדל מקצועי שלהם .מעשה 

ואשר קשורים למושא החוזה, ירשמו סעיפים בדבר וויתור על  ספקהביטוחים אשר יערוך הבכל  .8.6

 כלפי המועצה. ספקזכות התחלוף של מבטחי ה

ואשר קשורים למושא החוזה, ירשמו סעיפים בדבר וויתור של  ספקבכל הביטוחים אשר יערוך ה .8.7

 מבטחי המועצה.חברת הביטוח לטענת ביטוח כפל כלפי 

ימי עבודה לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה,  14 .8.8

ידי חברת -המוקדם מבניהם, ימציא הספק למועצה את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. קיום סעיף זה הנו תנאי

 להחלת ותקפות הסכם זה.

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים, ימציא הספק למועצה  14 .8.9

שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו 

 מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

 . דין פי על חבות לו קיימת עוד כל מקצועית חריותא ביטוח ויסדיר ימשיך הספק .8.10
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 במתן הספק של פעילות להתחלת ומקדמי מתלה תנאי הינו( ביטוח סעיף) זה בסעיף האמור .8.11

 הביטוח את ויערוך הבין הוא כי הספק מאשר ההסכם על בחתימתו. ההסכם נשוא השירותים

 .זה הסכם פי על הנדרש

 ה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהוו .8.12

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .8.13

כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות 

לעיל, אין בה כדי  על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור

 להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא  .8.14

 תהיה חייבת לעשות כך.

וצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את מ .8.15

ום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי אישור קי

לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא 

 ולא תגרע מאחריות הספק על פי דין או על פי הסכם זה.  

ת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחיל .8.16

 אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות  .8.17

 העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הביטוח וגבולות האחריות הנקובים הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי  .8.18

 בפוליסות.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה /או הבאים  .8.19

מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות 

 דם שביצע נזק בזדון.לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי א

  

 

 ביטול ההסכם .9

בהודעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא  .9.1

( ימים. במקרה כאמור, לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או 30) שלושיםמוקדמת בכתב בת 

 טענה בשל סיום ההסכם האמור.

לספק, החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת  בכל מקרה של ביטול ההסכם, ישולם .9.2

 העבודה.

 

 

 ערבות בנקאית .10
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למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד, מסר הספק  תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי  .10.1

ימים ממועד דרישת  7בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא, בלתי מותנית ונתונה לפירעון בתוך 

שקלים חדשים(. תוקף עשרת אלפים ) ₪ 10,000ועצה לחילוטה, בסך של ראש המועצה ו/או גזבר המ

יום )מתאריך סיום( ההתקשרות ו/או סיום  60הערבות הינו למשך כל תקופת ההתקשרות ועד 

 תוקפו של ההסכם, וזאת להבטחת מילוי כל התחייבות מהתחייבויות הספק עפ"י ההסכם. 

, קרי הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמהיוארך תוקפו של הסכם זה, מתחייב בכל פעם ש .10.2

הספק מתחייב להמציא את  , על חשבונו.יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות 60-עד ל

ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת  10-הארכת הערבות כאמור למועצה, בכל פעם, לא יאוחר מ

 ההתקשרות. 

יס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבס .10.3

 .1נספח ד/חתימת הסכם זה. נוסח הערבות יהיה עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ

המועצה תקבל גם נוסח ערבות השתתפות אחר, ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי מותנית, 

 וכן תוקף הערבות, סכום הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה.

לעיל לתקופת  9.2א המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן ל .10.4

שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה  14 -ההתקשרות המוארכת, עד ליום ה

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית ולגבות מלוא סכומה לשם  –בתוקף באותה עת 

 פ"י הסכם זה.הבטחת ביצוע התחייבויות הספק ע

 

 ועיכבון קיזוז .11

המועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי  .11.1

חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל 

גורעות מזכותה של המועצה לגבות  חוב קצוב אחר המגיע מן המועצה לספק. הוראות סעיף זה אינן

את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר 

 העומד לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .11.2

 ין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.למרות האמור בכל ד .11.3

 

 העברת זכויות .12

אין הספק רשאי להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ואף לא חלק מהם אלא 

 בהסכמת המועצה שתינתן לספק בכתב ומראש.

 

 שינוי ההסכם .13

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ומראש. 

 

 ות מפעולהויתור והימנע .14



 

 

 

 62מתוך  56עמוד 

 חתימה וחותמת המציע

ויתור המועצה על וכל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה, לא ייחשבו כ

 זכויותיה, אלא אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.

 

 כתובות והודעות .15

 כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה. .15.1

ה לפי הכתובות המצוינות במבוא הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה, תישלחנ .15.2

להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם, ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב 

שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אף אם יוחזר לשולחו  72שהגיע לתעודתו תוך 

 מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.

 

 ום :ולראיה באו הצדדים על החת

 

___________________                                        ___________________ 

 המועצה                                                                      הספק

 

 כאשר המציע הוא אדם- אישור עו"ד

 עיל, נחתם ע"י:אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דל

 _____________________ ה"ה ________________________ת.ז. 

 

 . הספק______ולחייב ___________________: ______הספקמוסמכים לחתום בשם  הוא / היאוכי 

 

 _______________________,עו"ד    __________________________

 חתימה וחותמת       תאריך                              

 

 כאשר המציע הוא תאגיד- אישור עו"ד

 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 _____________________ה"ה ________________________ת.ז. 

 _____________________ ה"ה ________________________ת.ז. 

 

 ______ולחייב התאגיד. ___________________: ______התאגידבשם וכי אלה מוסמכים לחתום 

 

 _______________________,עו"ד    __________________________

חתימה וחותמת       תאריך                              
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 ערבות ביצוע – 1נספח ד/

  בנק ___________________ בע"מ

 

 לכבוד

)להלן: "המועצה"(  יהוהמועצה המקומית כפר שמר  
 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

שקלים עשרת אלפים )  ₪ 10,000אנו ערבים כלפיכם )יחד ולחוד( לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

"( שתדרשו מאת ______________ )להלן: "הנערב"( בקשר עם סכום הערבותחדשים( )להלן: "

עניין להתקשרות מסגרת להספקת שרותי מיקור חוץ שביניכם לבין הנערב ב 04/2019מכרז מס' 

 .וליווי המכרזים תפעוליים בתחום  הרכש וההתקשרויות

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה   

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

ל_____    15 -שהתפרסם ב _____שנת  ____ __"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש   

 שנת ____ בשיעור ______ נקודות.

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:  

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי  

היסודי בסכום הדרישה, מחולק  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד -ההצמדה 

במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה  _____שנת  ___לחודש   _____ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .2

רישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך תהיה בטלה ומבוטלת. על כל ד

 הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .3

 

 בכבוד רב,

 

 בע"מ ____________________ בנק

 

 2ד' מסמך 

 אישור קיום ביטוחים 

 תאריך: ________________



 

 

 

 62מתוך  58עמוד 

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 לכבוד

ים ו/או גופים שמקבלים שירותים מוניציפליים  ו/או תאגידים עירוני המועצה המקומית כפר שמריהו 
  ו/או עמותות קשורות למועצה

     18רחוב קרן היסוד 
      כפר שמריהו 

 )להלן: "המועצה"(
 

 __________________ אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 

 )להלן: "הספק"(מספר חברה__________________

  עוליים בתחום הרכש וההתקשרויותלהספקת שרותי מיקור חוץ תפלהסכם בקשר 

 )להלן: "ההסכם"(

 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק 
 ועל שם המועצה בכל הקשור בהסכם בלבד את הביטוחים להלן:

 

של המבוטח כלפי  הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דיןפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  .1

למקרה אחד ובמצטבר במשך   ₪ 1,000,000 צד שלישי כלשהו, לרבות המועצה  בגבולות אחריות של 

תקופת הביטוח. ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה כפופה לסעיף 

  ל פי ביטוח זה.אחריות צולבת לפיו יחשב  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים ע

 

הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של המבוטח כלפי העובדים פוליסה לביטוח אחריות מעבידים. 

 . ו/או מי שיחשב עובד של המבוטח על פי דין המועסקים על ידו

 

. הפוליסה מבטחת חבותו על פי דין של המבוטח בגבולות אחריות  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .2

הפוליסה מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ: למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 000,1,000של 

אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות. אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. אובדן מידע 

ומסמכים. עבודות של קבלנים וקבלני משנה )קבלני המשנה עצמם אינם מבוטחים ( . תקופת הביטוח 

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח ובתנאי שאין ביטוח אחר  6של  תוארך לתקופת גילוי

בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו המכסה את המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה שפקעה. 
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יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות 

 הספק כנגד המועצה.

ה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת תוקפו של ההסכם. ההשתתפות בפוליס

  .₪ 60,000העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 :בהתייחס לפוליסות לעיל

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי  .1
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא -לגביהם, הביטוח עלהמועצה וכלפי מבטחיהם, ו

השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם 
. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על 1981-להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 לפיהם וכלפי מבטחיהם.טענה של ביטוח כפל כ
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה  .2

 יום מראש. 60כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה  לפחות 
 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד. .3
הבאים מטעם המועצה. הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה ו .4

 נזק בזדון.
 אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה והבאים מטעמה. .5
ו/או איחור בהגשת תביעה  זכויות המועצה והבאים מטעמה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק .6

 בתום לב על ידי הספק.
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

   ___________      __________   __________________          ____________ 

 ד החותם           חתימת וחותמת המבטחתפקי     שם החותם   תאריך                 

 

 

 

 

 פרטי הפוליסות התקפות:

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   
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 :פרטי סוכן הביטוח

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 

 

 ם כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:אנו מאשרי

 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________

 

    ___________      __________      ____________       __________________ 

  תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם          תאריך           

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית 
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 הצעת מחיר וכתב כמויות –מסמך ה' 

 לכבוד 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 להלן הצעתי לביצוע השרותים לסוגיהם הנדרשים במכרז זה. .1

כל  ומהווה תמורה מלאה עבורסופי, כולל והוא י זו בהצעתמוצע על ידי למועצה ההמחיר  .2

ההוצאות הנדרשות וכל יתר המיסים האגרות וההיטלים העבודות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם 

 .למעט מס ערך מוסף, פי כל מסמכי המכרז/החוזה-על יםלביצוע השירות

יבות או מגבילות את ידוע לי כי הכמויות בטבלה הינן לצורך השוואת ההצעות בלבד, ואינן מחי .3

 המועצה, והתמורה תשולם לי ע"פ היקף העבודה שיבוצע בפועל, ע"פ דרישות המועצה וצרכיה.

ידוע לי כי שמורה למועצה הזכות להזמין את השרותים לפי שעות בפועל ו/או במתווה של מכסת  .4

 שעות )היקף משרה(, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

נמוך  להזמין את השרותים במתווה של מכסת שעות )היקף משרה( ידוע לי כי ככל שתבחר המועצה .5

 ממנה.  10%משרה תהיה התמורה לפי החלק היחסי של ההעסקה בתוספת  75% –מ 

 ()% המשרה המוזמן X 1.10=   התמורהמשרה יהיה כדלקמן:  %75תחשיב התמורה לעד 

 27.50% ה בשיעור של משרה תהיה התמור 25%)לדוגמה: עבור העסקה לפי מכסת שעות בהיקף 

 55.00% משרה תהיה התמורה בשיעור של  50%מהתמורה למשרה מלאה, להיקף שרותים של  

משרה. בהזמנת שרותים בהיקף  75%מהתמורה למשרה מלאה וכן הלאה עד היקף העסקה של 

 משרה תהיה התמורה לפי החלק היחסי של המשרה ללא תוספת(. 75%הגבוה מ 

נקובות בטבלת הצעת המחיר הן לצורך השוואת הצעות המחיר בלבד ואין בהן הכמויות הידוע לי כי  .6

כדי לחייב את המועצה להזמין מהספק איתו תתקשר המועצה לפי מכרז זה את השרותים בכמות 

 . הנקובה או להזמינם כלל
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 טבלת חובה למלא – מחיר הצעת טבלת .7

 /ריטיינרעבודה לפי שעות 4.1

 שרותהתיאור  מס'

אופן 
ר מחי תשלום

 ₪מרבי 

אחוז 
 )%(
 הנחה

 מחיר
לאחר 
הנחה 

₪ 

 כמות
 מוערכת

 סה"כ מחיר
לכמות לאחר 

 ₪הנחה

לפי ש"ע  – יועץ רכש  .1
 בפועל

 3,106.5 ש"ע
 לחודש

ש'  10  
  לחודש

2.  
תשלום  מנהל רכש

 חודשי

  
16,910.19 

 לחודש
ש'  61.38  

  לחודש

רכז / אחראי רכש   .3
 וקניינות

תשלום 
 חודשי

30,053.25 
 לחודש

ש'  277.5  
  לחודש

רכז / אחראי רכש   .4
לפי ש"ע  – וקניינות

  בפועל אופציונאלי

תשלום 
 10,017.75 חודשי

 לחודש
ש'  92.5  

  לחודש

לפי  –רכז מכרזים   .5
 ש"ע בפועל

תשלום 
 חודשי

6,489 
 לחודש

ש'  60  
  לחודש

  *כלל הסכומים לעיל אינם כוללים מע"מ
:לאחר הנחהלחודש בש"ח לשרותים  סה"כ   

  :מע"מ 17%   

  :כולל מע"מ סה"כ   
 

 תקרת התעריף תביא לפסילת ההצעה מעל". כל תוספת 0ניתן לתת הנחה בלבד או הנחת "

בהזמנה נפרדת בכתב,  –באופציה, לפי שיקול דעת המועצה בלבד***לא לשקלול**אך  –מחירון חובה למלא 

מים למכרזים ובכלל זאת, אפיון צרכים, הכנת המועצה תוכל להזמין מהמציע שירותים מקצועיים לווי מקדי

מהווה רכיב  אינומפרטים, הכנת כתבי כמויות, הכנת אומדנים, וכיו"ב, וזאת על פי תעריף שיציע ואשר 

 לשקלול איכות/כמות בהצעה דלעיל. הנני מציע עבור חלק שירות זה: 

 )לא כולל מע"מ(._________________ ₪  עבור מכרז מסגרת 

 )לא כולל מע"מ(._________________ ₪   לביצוע עבודות עבור מכרז

 )לא כולל מע"מ(._________________ ₪  עבור מכרז לרכש טובין 

 )לא כולל מע"מ(. _________________ ₪  עבור מכרז שירותים 

 )לא כולל מע"מ(. ₪עבור מכרז חוזר )עקב פסילה( _________________ 

סוג כאמור לעיל שנערך על ידי יועץ מקצועי אחר או באמצעות משכ"ל, חשכ"ל עבור טיפול היועץ במכרז מכל 

 מהתמורה הנקובה לאותו סוג מכרז לעיל. 60%מפעל הפיס או כל מכרז מסוג זה, תהיה התמורה בשיעור של 

 _______________________________ שם המציע:

 

 _____:______________וחותמת חתימה     ______________ תאריך:


