
 

 

 
 

 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 

 
 עיריית רהט

 
 
 

 9/2018מכרז פומבי מס' 
 

 עדכון ספר נכסי העירייה
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 וכן ענייניםת: 9/2018 מכרז
 

 5  לוחות זמנים להליך 
    
 5  תיוג מסמכיםטבלת  
    
 6  תנאים לחתימה על הסכם עם הזוכהטבלת  
    
 7  הוראות כלליות .1

  7 כללי 1.1 
  7 מטרת ההליך 1.2 
  7 כוח אדם והיקף מתן השירותים 1.3 
  7 קיומו של תקציב מאושר 1.4 
  8 מסמכי ההליך 1.5 
  8 שמירת זכויות 1.6 
    
 8  הגדרות .2

    
 9  תחולת הפרויקט .3

    
 10  תקופת ההתקשרות .4

    
 10  תנאים לחתימת חוזה בין העירייה לבין הזוכה .5

  10 תאישור מנהל הצוו 5.1 
  11 אישור אנשי הצוות האחרים 5.2 
  11 מסמכים נוספים שעל הזוכה לצרף 5.3 
  12 היעדר ניגוד עניינים –אישור יועמ"ש העירייה  5.4 
  12 ביטול הזכייה בשל אי חתימה על חוזה 5.5 
    
 13  לוחות זמנים .6

  13 מכירת מסמכי המכרז 6.1 
  13 ביצוע רישום מוקדם 6.2 
  14 שאלות הבהרה 6.3 
  14 הגשת ההצעות למכרז 6.4 
  15 שינוי לוחות זמנים 6.5 
    
 15  הוראות כלליות .7

  15 מסמכי המכרז 7.1 
  16 אישור הבנת תנאי המכרז 7.2 
  16 שינוי תנאי המכרז 7.3 
  17 מידע המסופק למציעים 7.4 
    
 17  הגשת ההצעות למכרז  .8

  17 תאמה לתנאי המכרזה 8.1 
  18 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן 8.2 
  18 הגשת הצעה חתומה 8.3 
  18 אופן הגשת מסמכי המכרז 8.4 
  19 תוקף ההצעה 8.5 
  19 בדיקת ההצעות 8.6 
  19 בקשה למתן פרטים והבהרות להצעות שהוגשו 8.7 
  19 משא ומתן עם המציעים במכרז 8.8 
    



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  3עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 20  תנאי הסף להשתתפות בהליך .9
  20 אזרחות או תושבות בישראל 9.1 
  21 ניסיון מוכח  9.2 
  22 מחזור כספי מינימאלי 9.3 
  23 היעדר רישום הערת "עסק חי" 9.4 
  24 ערבות הצעה 9.5 
  24 פי דין-אסמכתאות על 9.6 
  25 מסמכים ונתונים שיש לצרף להצעה 9.7 
  27 ועדת המכרזים לבחון את תנאי הסףסמכות  9.8 
     
 27  מילוי ההצעה הכספית 10
     
 28  צירוף פרטי אנשי הצוות המוצעים 11
  28 הוראות כלליות –אנשי הצוות המוצעים  11.1 
  29 ותחובת עמידה בתנאי הכשיר 11.2 
  29 ידי המציע-חובת העסקה על 11.3 
  30 מנהל הצוות 11.4 
  30 איש צוות נוסף 11.5 
     
 31  מתן הבהרות להצעות והשלמת מסמכים 12
     
 32  ניקוד ההצעות למכרז 13
  32 הוראות כלליות –ניקוד ההצעות  13.1 
  32 בדיקת תנאי הסף שלב א': 13.2 
  32 ניקוד מרכיבי האיכות שלב ב': 13.3 
  34  ניקוד ההצעה הכספית שלב ג': 13.4 
     
 34  הבחירה בין ההצעות 14
  34 כללי 14.1 
  34 בחירה על דרך של הגרלה 14.2 
  35 תיקון טעויות 14.3 
  36 פסילת הצעות 14.4 
  36 הזוכה במכרז 14.5 
  36 הצעה יחידה 14.6 
  36 התקשרות עם המציע השני במדרג 14.7 
  37 סייגים 14.8 
  37 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים 14.9 
  37 ההסכם 14.10 
  37 זכות העיון בהצעה הזוכה 14.11 
     
 38  תנאים כלליים 15
  38 הדין החל 15.1 
  38 תניית שיפוט ייחודית 15.2 
  38 הוצאות ההשתתפות בהליך 15.3 
  38 ביטול ההליך או דחיית תחילת ביצוע 15.4 
  39 הצעה בודדת –ההצעה  15.5 
  39 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 15.6 
  40 כתובות הצדדים ואופן משלוח ההודעות 15.7 
     
     
     
     
     
     



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  4עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

   רשימת נספחים נלווים להזמנה להציע הצעות למכרז
    

 41  הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעהאישור  1טופס  
 42  אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס  
 43  ערבות הצעה 3טופס  
 44  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס  
 45  אישור רואה חשבון 5טופס  
 46  תצהיר הוכחת ניסיון 6טופס  
 47  הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס  
 48  טופס הצעה כספית 8טופס  
 49  אישור על קיום ביטוחים 9טופס  
 51  ערבות להבטחת קיום החוזה )ביצוע( 10טופס  
 52  פרטי חשבון בנק לתשלום 11טופס  
 53  הצהרה בדבר התחייבות הספק לשמירה על דיני העבודה 12טופס  
 55  ייהטופס הצהרה כתנאי לחתימה על ההסכם עם העיר 13טופס  
 56  תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס  
 59  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 15טופס  
 64  טופס רישום מוקדם 16טופס  
 65  הצהרת שמירת סודיות 17טופס 
    

 66  חוזה בין העירייה לבין הזוכה מסמך ב'
    

 84  תיםמפרט שירו מסמך ג'
    

 
  



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  5עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 17.7.2018 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 24.7.2018 סיום מועד לרישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 26.7.2018 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 30.7.2018 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 1.8.2018 יבת המכרזיםהגשת הצעות לת 5

 
מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. במקרה של 

 סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור בטבלה המפורטת לעיל.
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
בכל והוא אינו מחייב.  לשם הנוחות בלבדתמציתי, הדרישות בטבלה זו הוא ]הערה: תיאור 

 )לרבות, במקרה של סתירה([. מקרה יגבר האמור בהזמנה להציע הצעות למכרז 
 

 מן ס אסמכתאות לצירוף סעיף  הדרישה מסד
הוכחת רכישת מסמכי מכרז   .1

 ₪. .  1,000בסכום ש 
 זהמכר מסמכי רכישת על קבלה 9.9.7+  6.1.3

 המציע של שמו על
 

ביצוע רישום מוקדם עד ליום   .2
 ם7.201842.

 16טופס מס'  6.2.2
 המציעידי -על ומאושר חתום

 על הגשהאסמכתא 

 

)ככל  הבהרה לשאלות מענה  .3
 (מענה שניתן וככל שנשאלו

 ההבהרה לשאלות המענה העתק 6.3.4
 המציעידי -על ומאושר חתום

 

 1' מס טופס 7.2.2 המכרז תנאי הבנת אישור  .4
 המציעידי -על אושרומ חתום

 

 המכרז תנאי שינוי קבלת אישור  .5
 שהיו)ככל  זמנים לוחות או

 (שינויים

 על העירייה מטעם בכתב הודעה 7.3.4
 הזמנים לוחות או התנאים שינוי

 המציעידי -על ומאושרת חתומה

 

 7' מס טופס 8.2.2 תיווך דמי קבלת אי על הצהרה  .6
 המציעידי -על ומאושר חתום

 

 חתומים ההצעה מסמכי כל הגשת 8.4.3+  8.3.1 ההצעה מסמכי כל על חתימה  .7
 המציעידי -על

 

החתימה מטעם  מורשי אישור  .8
 המציע

 2' מס טופס 8.3.2
 "חרו או"ד עוידי -על חתום

 

 ההבהרה לשאלות המענה העתק 8.7.3 הבהרה לשאלות מענה  .9
 המציעידי -על חתומות

 

 שםשינוי /התאגדות תעודת  .10
 )לתאגיד(

 תעודת של למקור נאמן צילום 9.1.2.1.1
 שם שינוי תעודת וכל התאגדות

 

 החברות מרשם מעודכן תדפיס  .11
 )תאגיד(

  החברות מרשם מעודכן תדפיס 9.1.2.1.2

  .ז.ת של למקור נאמן צילום 9.1.2.2.1 )ליחיד( זהות תעודת  .12

 זהות ותעודת שותפים הסכם  .13
 (רשומה לא)לשותפות 

 הסכם של ורלמק נאמן צילום 9.1.2.2.2
 הזהות תעודות ושל השותפים

 

 ניסיון הוכחת  .14
 במהלך התקופהביצוע המציע 

, 30.6.2018 -ל 1.7.2013שבין 
שלושה פרויקטים של הכנה או 

רשומות  3 -עדכון ספר נכסים, ל
 מקומיות שונות. 

 6' מס טופס 9.2.2
 כדין ומאומת חתום מלא תצהיר

 

כספית  פעילות/מחזור הוכחת  .15
)לא ₪  00,0002בהיקף של לפחות 

כולל מע"מ(, בכ"א משנות 
, לפי 2017, 2016, 2015הכספים 

 .מבוקרדו"ח כספי 

 5' מס פסטו 9.3.2.1
 "חרוידי -על במקור חתום

 

 "חי"עסק  הערת היעדר  .16
 2017"ח כספי מבוקר בדו

 5' מס טופס 9.4.1
 "חרוידי -על במקור חתום
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 .60,0001₪הצעה ע"ס  ערבות  .17
 31.10.2018עד ליום  בתוקף

  3' מס טופס 9.5.1

    ציבוריים גופים עסקאות וקח 
 4' מס טופס 9.6.1 תצהיר לפי החוק  .18

 "דעו בפני ומאומת חתום תצהיר
 

  ניהול ספרים כדין –תקף  אישור 9.6.2 ניהול ספרים  .19

  ניכוי מס במקור –תקף  אישור 9.6.3 ניכוי מס במקור  .20

  מורשה עוסק תעודת 9.6.4 עוסק מורשה  .21

 15 מס טופס 9.7.1 עניינים ניגוד היעדר  .22
 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר

 "דעו בפני ומאומת חתום

 

 12' מס טופס 9.7.2 עובדים זכויות על שמירה  .23
 עובדים זכויות על שמירה תצהיר

 "דעו בפני ומאומת חתום

 

 14מס'  טופס 9.7.3 פלילית הרשעה היעדר  .24
 פלילי עבר היעדר בדבר תצהיר

 "דעו בפני ומאומת חתום

 

  המציע של פרופיל 9.7.4 המציע של פרופיל  .25

 'ב מסמך 9.7.5 חתום הסכם  .26
 ונספחיו ההסכם על חתימה

 לכך המיועדים במקומות

 

 מוצעתעמלה /כספית הצעה  .27
ונפרדת מיתר  במעטפה סגורה

 מסמכי המכרז

  8' מס טופס 10.4

    צירוף פרטי הצוות המוצע 
   11.3.3.1 תעודת אודת השכלה אקדמית  .28

   11.3.3.2 בתוקףרישיון מקצועי   .29

   11.3.3.3 קורות חיים מעודכנים  .30

   11.3.3.4 המלצות )ככל שישנם(  .31

אמסכתא על העסקה ישירה או   .32
 מותנההעתק הסכם העסקה 

11.3.3.5   

 
 טבלת תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה

 
 מועד להשלמה אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד

 ימים 7 קורות חיים + אסמכתאות 5.1 אישור מנהל צוות  .1

 ימים 7 קורות חיים + אסמכתאות 5.2 אישור אנשי צוות  .2

 ימים 7 חתום 9טופס מס'  5.3.1 אישור קיום ביטוחים  .3

 ימים 7 10טופס מס'  5.3.2 מסירת ערבות ביצוע  .4

 ימים 7 11טופס מס'  5.3.3 פרטי חשבון בנק  .5

 ימים 7 13טופס מס'  5.3.4 הצהרת זוכה טרם חתימה  .6

 ימים 7 16טופס מס'  5.3.5 הצהרת סודיות  .7

  15על בסיס טופס מס'  5.4 אישור יועמ"ש בעניין ניגוד עניינים  .8
 

 להשלמת הדרישה יחל ממועד הודעה על הזכייה. מניין המועדים
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 (9/2018זמנה להציע הצעות )מכרז מס' מסמך א': ה
 

 הוראות כלליות .1

 

 כללי .1.1

 
מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים  "(עירייהה" )להלן: עיריית רהט

בהזמנה זו  כמפורט להלןשירותים לעדכון ספר נכסי העירייה, למתן  תונוספים, להציע הצע
 להציע הצעות.  

 
למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה, אינם כוללים 

 .ביצוע סקר ארנונה או נכסים פרטיים, אלא הכנת ספר נכסים של נכסי הרשות המקומית
 

 מטרת ההליך .1.2

 

 את רייההעי עבור בצעישחיצוני  גורםההתקשרות נשוא הליך זה, היא לבחור  מטרת .1.2.1
תקנות הרשויות המקומיות ב כנדרש זאת, העירייה נכסי ספר לעדכון העבודות מכלול

 .1967-)ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(, תשכ"ז

 

בעניין זה יובהר כי לעיריית רהט נערך בעבר ספר נכסי העירייה, אולם ספר נכסים  .1.2.2
ות(. על המציעים שנים האחרונ 15כאמור לא עודכן במהלך שנים רבות )לכל הפחות, 

לקחת בחשבון כי במהלך תקופה זו, חל שינוי מהותי הן בגודל שטח השיפוט של העיר 
רהט, והן במספר הנכסים השייכים לרשות המקומית, ולא ניתן יהיה להסתמך על ספר 

 הנכסים הישן לצורך ביצוע העדכון לפי הליך זה. 
 

שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פ, עוד יובהר, כי עדכון ספר הנכסים , כולל עדכון של  .1.2.3
 דרכים, כיכרות וכיו"ב(. 

 

 הנדרש כוח האדם .1.3

 

מובהר, כי עיריית רהט אינה דורשת במסגרת הליך כוח אדם מינימאלי, אולם על  .1.3.1
המציעים להעמיד לרשות העירייה את מלוא כוח האדם הנדרש לצורך השלמת ספר 

 היקף העבודה הנדרש(. הנכסים המעודכן, במועד שנקבע בהליך זה )ובשים לב ל

 

עוד מובהר, כי במסגרת הליך, יידרש הזוכה להציג איש מקצוע מטעמו, אשר ילווה את  .1.3.2
המקצוע כאמור, תחייב את אישור הפרויקט מתחילתו ועד סיומו, וכל החלפה של איש 

 העירייה בכתב ומראש. 
 

 תקציב מאושרקיומו של  .1.4
 

ומאושר  תקציב מלאיומו של ותנה בקכי מתן מלוא השירותים נשוא מכרז זה מדגש, מו .1.4.1
משכך, ההצעות יוגשו ביחס לכלל השירותים נשוא המכרז, והעירייה בתקציב העירייה. 

למסגרת הזוכה, ידי -עלבפועל תהיה רשאית להקטין את היקף השירותים שיינתנו 
 פרסום למועד נכון)אשר  למתן השירותים כאמור.בסופו של דבר התקציב שתאושר 

 .(מע"מ( כולל)₪  250,000, ונכון להיום עומדת על אושרה במלואה טרםהליך זה, 
 

בעצם הגשת ההצעה להליך זה, יראו את כל אחד מן המציעים, כמוותר במפורש  .1.4.2
-ידו, בגין אי-ומראש על כל טענה ו/או דרישה בגין צמצום היקף מתן השירותים על

בביטול תקציב שהוקצו אישורו של תקציב כאמור ו/או עיכוב באישור התקציב ו/או 
 לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.
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 מסמכי ההליך .1.5

 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.5.1
 

הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל נספחיה  :מסמך א' .1.5.1.1
 והמסמכים שיצורפו לה תוך כדי ניהולו של מכרז זה.

 

כל לרבות הזוכה בהליך זה, עירייה לבין הסכם בין ה :מסמך ב .1.5.1.2
תוך כדי  כל אחד מהםשיצורפו לאו מסמך  נספח

 ניהול מכרז זה ו/או לאחר חתימתו של ההסכם. 

 

 .כללי שירותים מפרט : ג' מסמך .1.5.1.3

 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת  .1.5.2
מציע לצרף את כל המסמכים הדרושים ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על ה

והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לעירייה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה 
 מטעמו.

 

 שמירת זכויות .1.6
 

כל הצעה שהיא, בביותר, או  ההזול ההצעאינה מתחייבת לבחור בהעירייה כבר עתה יובהר כי 
מציעים במכרז, בהתאם לנהל מו"מ עם הובכל מקרה, היא שומרת לעצמה את הרשות 

 ובכפוף לכל דין. להוראות המפורטות בגוף המכרז

 

 הגדרות .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה משאר  .2.1
 מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

 

במסגרת מסמכי  כמסמך גמצורף ": מפרט שירותים מיוחד המפרט שירותים" .2.1.1
המכרז, ואשר מפרט את הדרישות המקצועיות בכל הנוגע למתן השירותים 

 כאמור במכרז זה, לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בו;

 

עירייה, מועצה מקומית, לעניין הליך זה, הנו אחד מאלה:  –" רשות מקומית" .2.1.2
שמחזיק בנכסי  וד ערים, תאגיד עירוניאיגמועצה אזורית, מועצה תעשייתית, 

 )לרבות, תאגיד מים וביוב(;  בהיקף ניכר מקרקעין

 

": הסכם בין העירייה לבין כל מציע שהצעתו תזכה במכרז זה )בנוסח ההסכם" .2.1.3
 למסמכי המכרז(, לרבות, כל המסמכים המצורפים להסכם; כמסמך ב'המצורף 

 

 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.4
 

מבין המציעים שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של ": כל אחד הזוכה" .2.1.5
 ידה לראש עיריית רהט לחתימה על ההסכם. -העירייה כהצעה הזוכה, ויומלץ על

 
 ": עיריית רהט;העירייה" .2.1.6
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תקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי  ":תקנות ניהול פנקסי מקרקעין" .2.1.7
שיערך בהם מעת לעת, ו/או שינוי ועדכון  1967-זכויות במקרקעין(, תשכ"ז

 ולרבות הנחיות משרד הפנים בנושא ניהול רישום נכסי הרשות המקומית;
 

עדכון ספר נכסי ": כלל הפעולות הדרושות להשירותים" או" הפרויקט" .2.1.8
במכרז זה ו/או נספחיו, לרבות, כל שינוי ו/או תוספת שיבוצע  כמפורט, העירייה

שרדיות, פעולות הכנה, הסעה, בהם במהלך הליכי מכרז זה, לרבות, פעולות מ
 חלק כל או, התארגנותעובדים, ציוד, ביטוח, ייעוץ, מחשוב, אמצעי תקשורת, 

 ;המכרז מכוח השירותים מתן לצורך הדרושה נלווית פעולה כל, ולרבות, מהן

 

 ירותהכשתנאי  בעל שהנו, הזוכה אצלתפקיד  בעל" )מטעם הזוכה(: צוות מנהל" .2.1.9
 ינהלישמש  אשר, בחינת הכשרה מקצועית וניסיון()מ זה במכרז לאמור התאםב

)מבחינה האחראי  גורםכ וישמש, הזוכה מוטעםצוות העובדים  אתשוטף  באופן
 ההסכם לפי השירותים מתןל הנוגע בכלהזוכה  מטעם (ומנהלית מקצועית

 ;  הזוכה םע שייכרת
 

, ישמש ידי העירייה. כל עוד לא נאמר אחרת-": כל מי שיקבע עלנציג העירייה" .2.1.10
 עיריית רהט; אברהים אבו סהיבאן, מהנדס כנציג העירייה, מר 

 

": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר העירייה מועד תחילת ההתקשרות" .2.1.11
 והחשב המלווה על ההסכם עם כל אחד מן הזוכים בהליך זה; 

 

 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.12
 

לרבות ערבי חג וחגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא) ": יום עסקיםיום" .2.1.13
 פי הדת המוסלמית(;-המוכרים על

 
": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה כהצעה הודעת הזכייה" .2.1.14

 הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז;

 

משנה או , לרבות כל ועדת ": ועדת המכרזים של עיריית רהטועדת המכרזים" .2.1.15
 ;ידי ועדת המכרזים-צוות בדיקה שימונה על

 

ידי ועדת המכרזים לצורך בדיקת -": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.16
ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לועדת המכרזים לשם קבלת 

 החלטותיה;
 

, וכן, כל עדכון 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.17
 ; או שינוי שיעשה בהם מעת לעת/ו

 

 גם בלשון נקבה, וכן להפך. -כל האמור בלשון זכר  .2.2

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות את  הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
)לרבות, רישוי מקצועי של  אחרים הנדרשים על פי כל דיןהאישורים ו/או כל ההמוסמכות 

   .)ולרבות, הכשרות מקצועיות( לביצוע הפרויקטההכנות הדרושות יצוע כל וב, עובדי הזוכה(
  



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  10עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

פי -למען הסר ספק, מובהר כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, על .3.2
שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. הודעה על 

 שרכש את מסמכי המכרז.שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי 

 

 תקופת ההתקשרות .4

 

 תחל והיא, קלנדרייםחודשים  (עשר)שנים 12למשך זה, תהיה  ליךהשירותים מכוח ה תקופת .4.1
 "(.  ההתקשרות תחילת מועד" )להלן: זה בהליך ההזוכם עם ההסכ ייחתם שבו המועד מן

 

לצורך  שומרת לעצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות, העירייה .4.2
  24עד למקסימום של  הכלובסך השלמת כל הנדרש להכנת ספר הנכסים המעודכן ופרסומו, 

( חודשים ממועד תחילת ההתקשרות. הארכת ההסכם בכל פעם תיעשה עשרים וארבעה)
 בהתאם להוראות ההסכם. 

 

 לפי העניין, שיקול דעת בלעדי ומוחלט בכל הנוגע ייהמובהר כי לעירייה ו/או לראש העיר .4.3
משתתפים ו/או הזוכה )לפי ל אחד מן האת כלהארכת תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, ויראו 

-כאילו הוא ויתר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בעניין איהעניין( 
 הארכת תקופת ההתקשרות, תהיה הסיבה אשר תהיה. 

 

ללת את התקופה הדרושה למען הסר ספק, מובהר כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים כו .4.4
מערכות לצורך התארגנות הדרושה לצורך תחילת מתן השירותים, לימוד התפקיד, לימוד ה

; מובהר כי לא התאמות בהכשרת עובדים וכיו"בלימוד כל הנתונים, המצויות בידי העירייה, 
תינתן כל הארכת מועד לתקופת ההתקשרות בין הצדדים, בגין עיכובים בהתארגנות של כל 

 חד מן הזוכים.  א
 

תשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוונת העירייה להקפיד כי מתן השירותים בפועל יבוצע  .4.5
 מוקדם ככל האפשר ובסמוך למשלוח הודעת הזכייה. 

 
מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לתחילת מתן  .4.6

, תהווה הפרה להלן והמועדים הקבועים בו 5אי עמידה בהוראות סעיף השירותים, לרבות, 
של הליך זה ו/או ההסכם )לפי העניין( ותקנה לעירייה את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי 

 מסמכי המכרז.  
 

 :תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה .5

 
 מנהל הצוותאישור  .5.1

 

 אישור מנהל הצוות כחלק מהליכי המכרז .5.1.1
 

זה, וכפי שיפורט להלן, על המציעים לצרף להצעותיהם מסגרת הליך ב .5.1.1.1
 .ידי כל אחד מהם-עלמנהל הצוות המוצע את פרטיו האישיים של 

 

ידי כל מציע, תהיה חלק מהליך בחירת -עלמנהל הצוות המוצע זהותו של  .5.1.1.2
מנהל בכל הנוגע להעסקתו של  הזוכהההצעה הזוכה, והדבר יחייב את 

 .בין הצדדים לאחר חתימת ההסכםהצוות מטעמו 
 

על ההסכם, תהיה אך ורק בהתאם  לאחר החתימהמנהל הצוות  החלפת .5.1.1.3
 לתנאי ההסכם. 
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תינתן אך ורק אם הוא יעמוד בתנאי  חלופיהסכמה למינוי מנהל צוות  .5.1.1.4
 הכשירות והניסיון שלפי הליך.

 
 הצוות בנסיבות חריגותמנהל שינוי בזהות  .5.1.2

 

במהלך התקופה שבה כל שטרם חתימת הצדדים על ההסכם ו/או אם וכ .5.1.2.1
זה בהליך זוכה הבגינן נסיבות הצדדים ימתינו לאישור תקציבי, יתקיימו 

, הוא ויד-באמצעות מנהל הצוות שהוצג עלם שירותיהלא יוכל לספק את 
 את החלפתו של מנהל הצוות שאושר בהליך זה.  לבקשיהיה רשאי 

 

בות במסגרתה יפרט את הנסי בכתבבקשה  ,במקרה כאמור, יגיש הזוכה .5.1.2.2
ידו במסגרת -בגינן הוא מבקש לשנות את זהות מנהל הצוות שהוצע על

כמו כן, יצורפו לבקשה כאמור, אסמכתאות הליך זה ואושר כחלק ממנו. 
שיש בהם כדי לאשר קיומן של הנסיבות הנטענות )כגון: מכתב התפטרות, 

 במקרה שמנהל הצוות הודיע על התפטרותו(.

 

נאי הכשירות הקבועים בהליך זה יהיה בעל תהחלופי מנהל הצוות  .5.1.2.3
 שייכרת מכוחו. ההסכםו
 

 חדשעל כן, לבקשה כאמור לעיל, יצרף הזוכה פרטים אודות מנהל צוות 
ידו, אשר יהיה בהתאם לדרישות הכשירות המפורטות בהליך -המוצע על
 זה להלן.

 
כמו כן, יצורפו לבקשה כאמור קורות חיים מעודכנים של מנהל הצוות 

העתקים של תעודות ו/או אישורי השכלה, רישיונות החדש המוצע, 
 מקצועיים, פרטי ניסיון והמלצות של מעסיקים ו/או לקוחות קודמים. 

 

 הוראות כלליות –ישור מנהל הצוות א .5.1.3

 

יהווה תנאי מוקדם לחתימת הסכם עם , מנהל הצוותל העירייהישור א .5.1.3.1
 לעיל.  ו/או לתחילת הביצוע לאחר קבלת האישור התקציבי כאמור הזוכה

 
ומודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של העירייה  ובהרמ .5.1.3.2

י זוכה כלשהו הוצע על ידשמנהל הצוות החלפתו של את לדרוש בכל עת 
ליך. החלפה כאמור תהיה רק לאחר פי ה-ידי העירייה על-ו/או אושר על

 קבלת אישור העירייה שיינתן בכתב ומראש. 

 

תאם להוראות סעיף זה, יהווה הדבר הפרה לא ניתן אישור העירייה בה .5.1.3.3
, והעירייה היסודית של הוראות הליך זה ו/או ההסכם שנכרת עם הזוכ

תהיה רשאית לבטל את הזכייה ו/או ההסכם כאמור, לאלתר וללא כל 
 .התראה נוספת

 
מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו של  .5.1.3.4

 .החלופי מנהל הצוות

 

ר, כי בכל הנוגע לשינוי בזהות מנהל הצוות, תהיה העירייה רשאית מובה .5.1.3.5
 לבטל את זכייתו של הזוכה המבקש, ולהעביר את הזכייה לזוכה אחר.
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מובהר ומודגש כי מבלי לגרוע מהוראות ההסכם שייחתם בין העירייה  .5.1.3.6
גם במהלך בשינויים המחויבים, לבין הזוכה, הוראות סעיף זה יחולו 

 .ת שבין העירייה לבין הזוכה כאמורתקופת ההתקשרו
 

 טרם החתימה על החוזהאנשי צוות אחרים אישור  .5.2

 

יחולו בשינויים המחויבים גם על מינויו )על סעיפי המשנה שלו(, לעיל  5.1הוראות סעיף  .5.2.1
 . משתתפיםידי כל אחד מן ה-על יםצוות המוצעכל אחד מאנשי הו/או החלפתו של 

 

זהות איש צוות כלשהו, תהיה העירייה רשאית לבטל את מובהר, כי בכל הנוגע לשינוי ב .5.2.2
 . זכייתו של הזוכה המבקש, ולהעביר את הזכייה לזוכה אחר

 

גם לעניין החלפת אנשי הצוות האחרים, מובהר ומודגש כי מבלי לגרוע מהוראות  .5.2.3
ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה, הוראות סעיף זה יחולו בשינויים 

 . ך תקופת ההתקשרות שבין העירייה לבין הזוכה כאמורהמחויבים, גם במהל
 
 מסמכים נוספים טרם חתימה על ההסכם .5.3

 
 ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה את המסמכים הבאים:  7בתוך 

 

ידי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, והכל -חתום על כשהוא ביטוחים קיום אישור .5.3.1
 .9' מסטופס כלהליך זה בהתאם לנוסח המצורף 

 

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיומי החוזה עם הזוכה, שתהיה בסכום ובנוסח  .5.3.2
 ;10כטופס מס' המצורף להסכם זה 

 

 . 11מס'  טופסכ, בנוסח המצורף פרטי חשבון בנק להעברה התשלומים .5.3.3

 

למכרז זה, זאת באמצעות מנהליו.  13כטופס מס' בנוסח המצורף  חתומההצהרה  .5.3.4
מהותי להתקשרות מהווה תנאי  13' מס טופסבהר, כי חתימתו של הזוכה על יו

 .לחתימת העירייה על הסכם עם הזוכה םהצדדים בהסכם מחייב, ומהווה תנאי מוקד

 

מאנשי הצוות של הזוכה שיאושרו  אחד כלחתומה על בדבר שמירת סודיות, הצהרה  .5.3.5
 .71כטופס מס' ח המצורף בנוסלעבודה במסגרת מתן השירותים הכלולים במכרז זה, 

 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.4

 
, העירייה של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה עם ההסכם על העירייה חתימת

, זה ממכרז נפרד בלתי כחלק, להצעותיהם לצרף המציעים על. עניינים ניגוד היעדר לעניין
. בדיקה ציבור נבחר או עירייה לעובד משפחה קרבתאו /ו יםעניינ ניגוד היעדר בדבר הצהרה

  להליך זה. 51' מס כטופסכאמור תתקיים בין היתר על בסיס נוסח ההצהרה המצורף 

 

 הזוכה עם הסכם חתימת אי בשל זכייה ביטול .5.5
 

ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמים לחתימה על ההסכם 
ימים מיום  14בתוך להליך זה(  13 כטופסבות, חתימת ההצהרה מצורפת עם הספק )לר

אחר, ולא  מציעלכל פרויקט רשאית למסור את ביצוע ה העירייהתהא משלוח הודעת הזכייה, 
 תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
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 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה לוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 זמכירת מסמכי המכר .6.1

 

' א בימים, היא תתקיים 10:00: בשעה 8201 יולי  71 יוםב תחל המכרז מסמכי מכירת .6.1.1
 .13:00: בשעה 8201יולי  30יום ב ותסתיים 00:31 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –

 
המועדים המפורטים לעיל הנם מועדים שעות קבלת תשומת לב המשתתפים כי 

משרדי לקחת בחשבון כי יתכן והקהל במשרדי העירייה. עם זאת, על המשתתפים 
 . העירייה לא יהיו פתוחים באופן רציף ולכל אורך התקופה הנקובה לעיל

 
מחובתם של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין את שעות 

קבלת הקהל במשרדי העירייה בכלל ובמשרדו של מזכיר העירייה הפתיחה ו/או 
 .  ף כלשהו בעניין שעות הפתיחה כאמורבפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתת

 

, זאת לאחר תשלום דמי רהט עיריית מזכיר אצלמסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .6.1.2
  .הרכישה במחלקת הגבייה של עיריית רהט

 

)כולל מע"מ(, אשר ישולמו ₪ ( ף)אל 0001,הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתםעלותם  .6.1.3
. וכתנאי לקבלתםהמכרז בלת מסמכי במועד קהגבייה(  מחלקת)באמצעות  עירייהל

 מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום מקרה. 
 

לעיל ביחס לשעות הפתיחה של משרדי  6.1.1בסעיף תשומת לב המשתתפים לאמור 
. דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפתיחה של מחלקת הגבייה ועל העירייה

אי לחלוטין את שעות הפתיחה של המשתתפים לברר באופן בלתי אמצעי ועצמ
 . מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זה

 

הגשת ההצעות למכרז, לסף היא תנאי , מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע .6.1.4
 .כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור ועל

 
 רישום מוקדם .6.2

 
המציעים להירשם אצל מזכיר חובה על  ,זאתעם . ש מציעיםבהליך זה לא יתקיים מפג .6.2.1

 61כטופס מס' עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסח המצורף 
 להליך זה. 

 
הליך הרישום יתקיים החל מן המועד שבו ניתן לרכוש את מסמכי מכרז זה והוא  .6.2.2

 . 13:00בשעה  2018 יולי 42יסתיים ביום 
 

, אולם הגשת ההצעות אינו כרוך בתשלוםעצמו רישום המוקדם הליך המובהר, כי  .6.2.3
  . לעיל 6.1למכרז כרוכה בתשלום עבור רכישת מסמכי המכרז, בהתאם למפורט בסעיף 

 
( 61טופס מס' מציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח את טופס הרישום המוקדם ) .6.2.4

עיריית רהט, מר עלי  ידו, עד למועד הסופי הקבוע לעיל, זאת למזכיר-כשהוא חתום על
 .mazker@iula.org.ilאבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:

 
)או לחילופין, במסירה  9914860-08 הטופס יש לשלוח למס' פקסימיליה: העתקאת 

 ידנית, למשרדו של מזכיר העירייה המצוי בקומת הכניסה לבניין עיריית רהט(.
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בעצמו ובאופן יזום את  מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של משתתף מעוניין, לברר .6.2.5
אצל מזכיר עיריית רהט, ולא תשמע כל טענה )המלא(, קבלת טופס הרישום המוקדם 

בדבר אי קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחריות היחידה והבלעדית לרישום המקודם 
 . כאמור מוטלת על המשתתפים

 
צרף , ועל כל מציע לביצוע הרישום המוקדם מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .6.2.6

להצעתו את העתק טופס הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידה על הגשתו למזכיר 
 . העירייה )הודעת דוא"ל, אישור משלוח בפקסימיליה, חותמת "נתקבל"(

 
מטרת הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז, לשנות  .6.2.7

רייה לשאלות משתתפים מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את המענה של העי
 שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז.

 
, ובלבד רכישת מסמכי המכרז אינה מהווה תנאי לביצוע הרישום המוקדםמובהר, כי  .6.2.8

 שכל אחת מן הפעולות בוצעה עד למועד הסופי הקבוע בהליך זה.
 

  . עוד מובהר, כי לא יהיה ברכישת מסמכי המכרז משום ביצוע רישום מוקדם כאמור .6.2.9
 

 שאלות הבהרה .6.3

 

 מסמכי את רכשו אחד מן המציעים כל רשאי, 0031: בשעה 8201יולי  26 םליו עד .6.3.1
לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק  ,המכרז

 .מהם

 

, אלחסן אבו עלי מר, רהט עיריית זכירמל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .6.3.2
מהנדס ליש להעביר  ההבהרה שאלות העתק(. את 1486099-08' פקסימיליה: למס)

 (.a.suheban@rahat.muni.il :"לבדוא)אברהים אבו סהיבאן , מר עיריית רהט
 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .6.3.3
המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף תשובת העירייה מובהר, כי . שאלות ההבהרהל

הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים תופץ כהודעה לפי ההבהרה(,  שאלת
טופס הרישום לפרטי ההתקשרות שנרשמו בשביצע רישום מוקדם, זאת בהתאם 

 (.16טופס מס' המוקדם )
 

חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות העירייה לשאלות  .6.3.4
 . ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על

 
הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה  עןלמ .6.3.5

 בלבד.בהודעה בכתב 
 

 הגשת ההצעות למכרז .6.4

 

 עד 8201אוגוסט  1 , לא יאוחר מיוםבלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1
, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מזכיר העירייה 13:00ה השע

  "(.מועד הגשת ההצעותיריית רהט )להלן: "בבניין ע
 

, יש לצרף ביחד הכספיתתשומת לב המציעים להוראות הליך זה, לפיהן, את ההצעה 
, אשר תיפתח רק בסיום בדיקת במעטפה נפרדת וסגורהעם יתר מסמכי ההצעה, זאת 

 .הצעות שיוגשו בצורה גלויה ייפסלו על הסףיתר מסמכי ההצעה. 
 

לא תתאפשר ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -עלהגשת ההצעות תהיה  .6.4.2
 . הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי ציבור
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העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המציעים שהגישו  מזכיר .6.4.3
 את הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מסמך

 כל אחד מן המשתתפים המגיעים הצעות כאילו הסכימו לרישום כאמור.  יראוכאמור. 
 

הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.4.4
על המציעים להיערך בהתאם  .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 

 . יללצורך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לע

 

העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  .6.4.5
ביצעו במועד אחד מן המציעים אשר -לכל בכתבכך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 את הרישום המוקדם.
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי המועד 
 . פה או בכל דרך אחרת-וי שעת ההגשה( שתימסר בעללהגשת ההצעות )לרבות, שינ

 

הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל  .6.4.6
 המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.

 

 שינוי לוחות זמנים .6.5

 

 מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  .6.5.1

 

על פי שיקול דעתה הבלעדי, , העירייה רשאית, בכל עתכי כל עם זאת, מובהר ומודגש  .6.5.2
הנוגעים להליך זה, זאת לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, 

 הוראות מסמך זה.   שתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה 

 

 תהוראות כלליו .7

 

 מסמכי המכרז .7.1

 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכישת מסמכי המכרז .7.1.1

 

ובהר, כי רק משתתף שרכש את מסמכי המכרז עד למועד הקבוע במסמכי הליך זה, מ .7.1.2
שהמגיש שלהם לא רכש את מסמכי המכרז יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז. הצעות 

 ידי ועדת המכרזים.-עד למועד הקבוע בהליך זה, ייפסלו ולא ייבדקו על

 

צל מזכיר עיריית רהט, המכרז )ללא זכות צילום וללא תשלום(, אניתן לעיין במסמכי  .7.1.3
 פי תאום טלפוני מראש. -אך ורק על

 
 במסמכי העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז שיפורסם באתר בלבד האינטרנט באתר המכרז
 כרזים.    לשם הגשתו לתיבת המ ולא בלבד עיון לצורך הנוהאינטרנט של העירייה, 

 
הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע לשם  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.4

   כל שימוש אלא למטרה זו. במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז השתתפותו 
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הם רכושה של העירייה גם לאחר הליך זה במלואם,  למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .7.1.5
ובנתונים שמולאו בהצעות  יה תוכל לעשות בהםשמולאו על ידי המציע, וכי העירי

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את המציעים 
 .הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך

 

למען הסר כל ספק, מובהר כי העירייה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  .7.1.6
כרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז המ
 זה.

 

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  .7.2.1
 .הצעתו ועל ביצוע הפרויקט

 

מקבל על מציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא כל  .7.2.2
להזמנה  נוסח האישור מצורףם. עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1' טופס מסזו )
 

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי  .7.2.3
לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל 

יעמדו לזכותה של עיריית רהט כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  -סיבה שהיא 
 המכרז.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי,  .7.3.1
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון 

 לצרכי העירייה. או סייג כאמור נדרשים

 

שתופץ בלבד, ייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד . ביצעו את הרישום המוקדםשתתפים שלמ

 . מכרזמתנאי ה

 

בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .7.3.3
, והמשתתפים מוותרים מראש על באמצעות מזכיר עיריית רהט מטעם העירייה, בכתב

 כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 

המציע יחתום בחתימת מרשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק  .7.3.4
 .ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו

 
. משתתף שלא אישר קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך שתתפים המ .7.3.5

ידי העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו כמי שקיבל -לת ההודעה עלקב
הודעה שניתנה בהתאם להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 מסירת ההודעה לידיו.
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 םמידע המסופק למציעי .7.4
 

המידע, לרבות המקצועי, המסופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי מכרז  .7.4.1
, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד עריכת מכרז זה זה

ופרסומו. יחד עם זאת, מובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, המידע הוא בגדר 
אומדנא בלבד, ואין העירייה מתחייבת למלוא היקף הנתונים הכמותיים האמורים, לא 

 בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.
 

, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .7.4.2
ים לכל אחד מהם, לשם הגשת הצעותיהם או לשם הרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה

 .חוזהמכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז והמילוי 
 

שקיבלו  ייחשבו כמי מציעיםההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה .7.4.3
של מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בחתימתו  ומקצועי ייעוץ משפטי

קיבל לידיו את כל מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יראו כל אחד מן המציעים כמי ש
וכי ביצע את כל הבדיקות והבירורים שחפץ לברר, מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם, 

 כל ההתחייבויות הכלולות בהם.הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת 

  

 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .8.1.1
. חובה על ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

שלמותם ואין המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים בהצעתו ב
 להותיר סעיפים ללא מילוי.

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאים לצרף  .8.1.2
העתקים צילומיים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק כאמור יהיה מאושר 
כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר 

לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאחר למציע 
 פתיחת הצעתו.

 

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  .8.1.3
העירייה רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה 

 ל ידי ועדת המכרזים.תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו ע
 

תהא רשאית,  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. העירייה .8.1.4
על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול . מכרזאו השמטה ביחס לתנאי ה
 עירייה.דעתה הבלעדי של ה

 
או לשנות  , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי ל .8.1.5

 . הליך זהאת מסמכי 
 

או , תוספת רשאית לראות בכל שינוי, מחיקהבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 
של המציע מתנאי הליך זה או ההסכם שאמור תיקון כאמור, משום הסתייגות 

 . ל את ההצעה מטעם זהלהיכרת מכוחו, ולפסו
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 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2

 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים  .8.2.1
בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה 

או הגשת הצעה בלתי הוגנת ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/
 המפירה את כללי השוויון החלים בהליך מכרז ציבורי.

 

להזמנה זו ויגישה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה.

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .8.2.3
של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה חובת הגילוי 

 ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

 

 הצעה חתומה .8.3

 

מורשי החתימה המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .8.3.1
אי הזמנה זו להציע המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנשל 

 הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.

 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי ההצעה עו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
 (. 2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

, תשובות טופס הרישום מוקדםל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, כ .8.4.1.1
ידי העירייה -לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים; ההצעה עצמה תוגש 
למעט כתיבת מספרו של מכרז זה , לא מזוההבמעטפה  סגורהכשהיא 

 .לצרכי זיהוי בלבד

 

יש לצרף ביחד עם כל יתר מסמכי  (8טופס מ' ) הכספיתהצעה את ה .8.4.1.2
אשר תסומן במילים , ואטומה סגורה, נפרדתהמכרז, זאת במעטפה 

. ההצעות הכספיות ייפתחו רק לאחר בדיקת עמידת "הצעה כספית"
 מתן הניקוד האיכותי להצעות. המשתתפים בתנאי הסף ו

 
 בתנאי הסף. כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה .8.4.1.3

 
כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק מקור  .8.4.2

בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדיה מגנטית, יצורפו תקליטורים 
 בהתאם למסמכי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי אחר, כגון: דיסק און קי(.

 

, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מ על כלבאופן אישי המציע יחתום  .8.4.3
ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת 
התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו 

 אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה. 
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בות המסמכים להוכחת תנאי הסף יוגשו כל מסמכי המכרז המצורפים, לר .8.4.4
מפורט ומספור רץ של כל העמודים. כל  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

כקבוע  מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר תנאי הסף,
 במסמכי הזמנה זו.  

 
פסול הצעה ל -אך לא חייבת  –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  העירייה, .8.4.5

   . צורפו אליה המסמכים כמפורט לעילי אשר לא
 

 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .להגשת ההצעות

 

החליטה העירייה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  .8.5.2
 ד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. ( ימים מכל מוע90בתוקפה למשך תשעים )

 

העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת  .8.5.3
 חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 בדיקת ההצעות .8.6

 

ימונו צוותי בדיקה מקצועיים . לצורך בדיקת ההצעות, הצעה תיבדק על ידי העירייהכל  .8.6.1
  ובדיקת יתר מרכיבי ההצעה.  ציעים בתנאי הסף של הליך זהלבדיקת עמידת המ

 

  הרכב צוותי הבדיקה יהיה בהתאם למפורט להלן בהליך זה.  .8.6.2
 

יעזר פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית, על .8.6.3
, לרבות, אנשי מקצוע ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות לצורך 

 ידה כעובדים. -ועסקים עלהמ

 

 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7

 

העירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם  .8.7.1
 .זה בעניין המשפט בית ולפסיקת דין לכל בכפוףנמצאו מתאימות, 

 

 ראש העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן כאמור. .8.7.2
 

ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת המכרזים תהיה -ניהול המשא ומתן ייקבע עלאופן  .8.7.3
רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא 

 תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל המציעים שהצעותיהם נמצאו כשרות, או  .8.7.3.1
והנמוכות ביותר )לפי קביעת הועדה רק עם בעלי ההצעות הכשרות 

 כאמור לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה למכרז;

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל המציעים  .8.7.3.2
שנמצאו ראויים להליך המשא ומתן כאמור; ועדת המכרזים תהיה 
רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן מטעם העירייה, את 

 הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עם המשתתפים השונים;
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כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת המשא  .8.7.3.3
(, בין שההצעה Best & finalומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

הסופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית 
-לתיבת המכרזים, וזאת בהתאם למועדים שייקבעו על תוגש באופן נפרד

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. 

 

כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים שונים,  .8.7.3.4
יהיו המציעים השונים רשאים להגיש לצוות הפועל מטעם העירייה, 

 מסמכים שונים אודות המכרז.  

 

רייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך בתום כל מפגש משא ומתן בין העי .8.7.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן יהווה 

 חלק ממסמכי המכרז.  

 

והיא לא תהיה חייבת , מובהר, כי העירייה איננה מתחייבת לנהל משא ומתן כאמור .8.7.5
 . לנמק את החלטתה שלא לנהל משא ומתן עם המשתתפים במכרז

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל .9.1

 

על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות  .9.1.1
 תאגיד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל.

 

ך הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף להצעותיהם את לצור .9.1.2
 העתק המסמכים הבאים:  

 
 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1

 
פי דין בישראל, יצרף להצעתו את -מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק מאומת  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
העתק של כל תעודת שינוי שם ידי עו"ד או רו"ח(, וכל -על

 של התאגיד )ככל ששונה(.

 

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על  מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
 חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
   מציע שהוא יחיד .9.1.2.2

 

מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום תעודת  .9.1.2.2.1
ת, צילום הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, לרבו

הספח המצורף לתעודת הזהות כאמור, בין היתר לצורך 
 הוכחת מקום מגוריו.
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מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו את  .9.1.2.2.2
ידי עו"ד, -הסכם השותפות בין השותפים כשהוא מאומת על

 וכן, את צילומי תעודות הזהות של השותפים. 
 

 בהכנת ספרי נכסיםניסיון  .9.2

 

 (3) שלושה פחותל 8201יוני  03 -ל 3201 וליי 1ך התקופה שבין במהלביצע המציע  .9.2.1
שלוש זאת עבור  מקומיות רשויותפרויקטים של הכנה ו/או עדכון ספר נכסים של 

 ; שונותרשויות מקומות 

 
 ; כהגדרה לעיל: "מקומית רשות" -סעיף זה  לעניין

 
המקומית, בהתאם מקרקעי הרשות של הכנת רישום  –" ספר נכסים" –לעניין סעיף זה 

 ניהול פנקסי מקרקעין, וביצוע כל הפעולות הנדרשות עד לפרסומו;לתקנות 
 

 אופן הוכחת הניסיון לעניין תנאי סף זה .9.2.2
 

לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על כל אחד מן המציעים 
כטופס זה  לצרף להצעתו תצהיר נושא משרה שיהיה ערוך בהתאם לנוסח המצורף להלן

בהן הוא ביצוע פרויקטים של הכנה הרשויות המקומיות פירוט של , אשר יכלול 6מס' 
 9.2.1בסעיף  הנקובה התקופה ךבמהלם של הרשות המקומית, ספר נכסיו/או עדכון 

 : , שיכלול את הפרטים הבאיםלעיל
 

 הרשות המקומית לה סופק השירות;  .9.2.2.1

 

כנת ספר נכסים או )ה שירותים שסופקו לרשות המקומיתמהות ה .9.2.2.2
 ;עדכונו(

 

מועד התחלת הביצוע סופקו השירותים לרשות המקומית )התקופה בה  .9.2.2.3
 ומועד מסירת העבודה למזמין(;

 

-נתונים שנמסרו עלשל איש קשר עמו ניתן ליצור קשר ולאמת את ה שם  .9.2.2.4
 ידי המציע.

 
 .של המזמיןבכתב המלצות  .9.2.2.5

 
הבלעדי, לאמת את הנתונים  פי שיקול דעתה-מובהר כי העירייה תהיה רשאית, על .9.2.3

ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה -שהוצגו על
 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-עלנוהלו פרויקטים ש

 
 לצורך ניקוד ההצעות גםישמשו  ,6' מס טופסמובהר, כי הנתונים שיימסרו במסגרת  .9.2.4

 שאינן נוספות עבודות לביצוע גם ניקוד יינתן גרתובמסלהלן(,  13.3)ראה: סעיף 
)הכנת סקר לצרכי  כלולות במסגרת הוכחת העמידה בתנאי הסף של ההליך עומדת

 ארנונה, ביצוע סקר נכסים עבור גוף שאיננו רשות מקומית(. 
 

, אולם בלבד האיכותי הניקוד קבלת לצורך אלה עבודות לפרט רשאים המציעים
 ו לשמש לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף של ההליך. נתונים אלה לא יוכל

 
על בכל מקרה, מובהר כי על מנת שניתן יהיה לבדוק את ההצעות בצורה יעילה, 

 המציעים להקפיד לגבי אופן מילוי הטופס בצורה בהירה, וצירוף המלצות מתאימות.
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 הסתמכות על ניסיון אישי של בעל שליטה בתאגיד .9.2.5
 

ר כי ניתן להסתמך על ניסיון אישי של בעל שליטה לעניין סעיף זה, מובה .9.2.5.1
בתאגיד, אף אם לתאגיד המציע בעצמו אין את הניסיון הדרוש בסעיף 

 .לעיל )בין באופן מלא ובין באופן חלקי( 9.2.1

 

-למען הסר ספק, מובהר כי מטרת סעיף זה היא לאפשר הגשת הצעות על .9.2.5.2
רים של צד שלישי(, )ולא כשכי כעצמאיםידי יחידים שצברו ניסיון אישי 

העבירו את פעילותם ובמהלך השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז 
 . .  למסגרת של תאגיד

 

לצורך  מציע המבקש לעשות שימוש בניסיון האישי של בעל השליטה בו .9.2.5.3
 מתבקש לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםעמידה בתנאי סף זה, 

 :(ביחס למציע )בנוסף למסמכים המפורטים לעיל

 

 ם תעודת הזהות של היחיד;צילו .9.2.5.3.1

 

 תעודת עוסק מורשה המעידה על מועד הרישום של היחיד .9.2.5.3.2
 כעוסק;

 
של רואה החשבון או של עורך הדין  ובמקוראישור בכתב  .9.2.5.3.3

מצוי בשליטתו של  של המציע, המאשר כי התאגיד )המציע(
היחיד, וכי פעילותו של היחיד הועברה אל התאגיד )יש 

 לציין את שם המועד(;
 

 76%סעיף זה, "שליטה" הנה החזקה של לפחות  לעניין
ידי היחיד, והזכות למנות את -מהון המניות של התאגיד על

 רוב המנהלים בתאגיד.
 

כשהם מתייחסים  9.2.2המסמכים המפורטים בסעיף  .9.2.5.3.4
)תצהיר בנוסח  לניסיונו של היחיד טרם ההתאגדות

 , וכן, המלצות נלוות(;6כטופס מס' המצורף 

 

 ימאלימחזור כספי מינ .9.3

 

 כולל לא) ₪ (0,00020) אלף תייםמא לפחות של, כספי מחזור בעל להיות המציע על .9.3.1
"ת הכספיים הדוחופי -זאת על 7201, 6201, 5201 הכספים משנות אחתבכל "מ(, מע

 של המציע לשנים אלה.   המבוקרים
 

הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את  למען
בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים  המציע הכנסות

מתן השירותים ע שאינן בתחום או מפעילויות אחרות שהוא מבצ עמוהקשורים 
חשבות  ,ייעוץ חשבונאי, ייעוץ מסהנהלת חשבונות, שאינן בתחום הכספי והפיננסי )

 .השקעות( עוץאו  י
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 :האופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף ז .9.3.2
 

לצרף להצעתו את  המציע על, אלההוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  לצורך
 המסמכים הבאים: 

 

 אישור רואה חשבון .9.3.2.1

 
על המציעים לצרף להצעותיהם אישור של רואה החשבון של המציע, 
המאשר את עמידתו של המציע בתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח 

 (.5טופס מס' המצורף למסמכי המכרז )

 
נייר פירמה של משרד רואי יש לערוך על גבי  5טופס מס' את מובהר, כי 

 .החשבון של המציע
 

על מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבון, ועדת  .9.3.2.2
לצרף להצעותיהם, את לדרוש מן המציעים  רשאיתהמכרזים תהיה 

 . 2017, 2016, 2015העתק הדוחו"ת הכספיים המבוקרים לשנים 
 

מכרזים לא תממש את זכותה לפי סעיף זה, אלא אם עשתה זאת ועדת ה
 ביחס לכל המשתתפים במכרז. 

 

 של בעל שליטה בתאגידמחזור כספי אישי הסתמכות על  .9.3.3
 

גם לעניין עמידה בתנאי הסף שלפי סעיף זה, מובהר כי ניתן להסתמך על  .9.3.3.1
ניסיון אישי של בעל שליטה בתאגיד, אף אם לתאגיד המציע בעצמו אין 

 לעיל )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(. 9.3.1הניסיון הדרוש בסעיף  את

 

לעיל, יחולו גם לעניין הוכחת העמידה בתנאי סף  9.2.5.2הוראות סעיף  .9.3.3.2
 זה. 

 

המבקש לעשות שימוש בניסיון האישי של בעל השליטה בו לצורך  מציע .9.3.3.3
רואה  של נפרד אישורעמידה בתנאי סף זה, מתבקש לצרף להצעתו 

 בטופסון של היחיד, אשר יכלול את הנתונים הרלבנטיים הנדרשים החשב
 )ולא למציע(.  ליחיד יתייחסו אשרלהליך זה,  5' מס

 
 אינם שנתונים אלה, הרי הסף מתייחסים לסכומים כספיים שתנאיככל , כי מובהר .9.3.4

 כוללים מע"מ.
 

 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .9.4

 

, לא רשומה הערת עסק חי או אזהרת 7201ציע לשנת של המ המבוקר"ח הכספי בדו .9.4.1
עסק חי, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של 

 המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 

 

המאשר את האמור לעיל, רואה החשבון שלו,  אישורלצרף להצעתו את על כל מציע  .9.4.2
 ליך זה. לה 5' מס כטופסזאת בנוסח המצורף 
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 הצעההערבות  .9.5

 

ישראלי )לעיל  מסחרימאת בנק  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .9.5.1
 וזאת, "ממע כולל( ₪ עשרת אלפים)₪  0,0001סכום ב"(, הבנקאית הערבותולהלן: "

תהא ערוכה בנוסח  הבנקאית; הערבות המכרזלהבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי 
 (. 3טופס מס' ז )המצורף למסמכי המכר

 

. ככל שהעירייה תחליט 2018 אוקטובר 13 ליום עדתעמוד בתוקפה  הבנקאיתות בהער .9.5.2
על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את 

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 

 

עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש  .9.5.3
שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין סכום הערבות 

 .או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה

 

כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ , העירייה תהא רשאית, עללעיל על אף האמור .9.5.4
, ובלבד ( חודשים3שלושה )עד תקופה נוספת של לבכל פעם מציע הארכת הערבות 

  .שדרישה זו הופנתה לכל המציעים

 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, חזיר לידי המציע העירייה ת .9.5.5
המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש או

 .ביצוע

 

הסכום הנקוב לחלט את נקאית לפירעון ולהציג את הערבות הבהעירייה תהא רשאית  .9.5.6
בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו 
מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר 
הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או 

וא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה שלא עמד במל
בכל דרך אחרת מהוראות המכרז ו/או בכל מקרה שבו התברר לוועדת המכרזים כי 
המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן ו/או השוויוני בין 

יסיון הטיה ו/או המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה שיש חשש לקיומה של נ
 הטעייה ו/או הצעה פיקטיבית וכיו"ב(. 

 
מובהר, כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  .9.5.7

 עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 

להוכיח קיומו של נזק , מבלי שתצטרך הבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.5.8
או לפנות קודם לכן ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה שנגרם או לבססו ו/או  כלשהו

  .הצגת כתב הערבות בפני הבנקאלא שדי באל המציע, 

 

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא אם כן  .9.5.9
 3ו המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תוקפה הינ

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך 
 משפטי בפני בית משפט.
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 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .9.6

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 

קאות גופים כל האישורים הדרושים לפי חוק עס הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.6.1
. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה 1976-ציבוריים, התשל"ו

 (. 4טופס מס' בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.6.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]מס הכנסה 

 
 ל ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.אישור תקף ע .9.6.3

 
 1976-העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ן .9.6.4

לעיל, בכל הנוגע לצירוף תעודת עוסק מורשה  9.2.5)המציעים מופנים להוראות סעיף 
 .של יחיד, טרם הקמת התאגיד המציע(

 

 להצעתו לצרף המציע שעל נוספים ונתונים מסמכים .9.7

 
  בנוסף על כל אחד מן המציעים, לצרף להצעתו את העתק המסמכים הבאים:

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.7.1
 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו בהליך  .9.7.1.1
זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך כדי הימצאות במצב של 

אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי  ניגוד עניינים, וכי
כטופס משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 

 להליך זה.  15מס' 
 

תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפטי של העירייה  .9.7.1.2
 טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 

 
 מנהל הצוותדומה, גם בנוסף למציע עצמו, יחתמו על תצהיר בנוסח  .9.7.1.3

 ידי המציע. -המוצע על

 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.7.2

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח  .9.7.2.1
למסמכי המכרז, בדבר קיום חובותיו בעניין  12כטופס מס' המצורף 

פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים -זכויות העובדים, על
 יבוציים הרלבנטיים. הק

 

בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו  .9.7.2.2
וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל 

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד -הקנסות שהושתו על מי מאלה על
ועד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמ

האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה 
 במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. 
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אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות  .9.7.2.3
בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה 

 . הצעה תיפסל על הסףה, 4והמפורטים בטופס 
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית .9.7.3

 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי המציע עצמו וכן,  .9.7.3.1
כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה במציע )כגון: חברי 
דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי 

 7במהלך  הורשעומשאבי אנוש וכיו"ב(, לא  תפעול, מנהל כוח אדם או
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה שיש עמה קלון, זאת 

 . 14כטופס מס' בהתאם לנוסח המצורף 
 

" הנם כל עבירה שיש עמה קלון, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.7.3.2
או  ל עבירה מסוג "פשע"כעבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, 

 "עוון";
 

המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם הפלילי, בנוסח  .9.7.3.3
, עליהם יחתמו כל אחד מבעלי המניות של המציע, וכן, 14המצורף לטופס 

 כל אחד מנושאי המשרה אצל המציע.  
 

 המציע של פרופיל .9.7.4
 

 :הבאים הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 

ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע. ככל שהמציע  צורת .9.7.4.1
נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית את הגופים האחרים 
החברים באשכול החברות, הקשר בינם לבין המציע, וכן, תחום הפעילות 

 של כל אחד מן הגופים הללו. 

 

כן, מתן השירותים נשוא המכרז, ובתחום  המציע של פעילותו תיאור .9.7.4.2
 (.שקיימים)ככל  אחריםפעילות נוספים ו/או  בתחומים

 

 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .9.7.4.3
 

 .המציע הדירקטוריון ונושאי המשרה של חברי פירוט .9.7.4.4

 

נושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נשיא, בעלי התפקידים ו/או  פירוט .9.7.4.5
 כוח איש, הבכיר הכספים איש, הבכיר התפעול איש"ם, סמנכלימנכ"ל, 

 בנוסף הנהלה פועלת המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם
 (;מנהל ועד או לדירקטוריון

 

שירותים הדומים לנדרש בהליך זה )הכנה או להם סיפק לקוחות  פירוט .9.7.4.6
ככל שלמציע יש . ציבוריים גופיםוך מתן דגש לתעדכון של ספרי נכסים(, 

גם את הלקוחות הפרטיים לקוחות הפועלים בתוך העיר רהט, עליו לציין 
 הללו.   

 
 נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות העניין. כל .9.7.4.7
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 הסכם חתום .9.7.5
 

(, כשהוא חתום מסמך ב'על המציעים לצרף להצעתם את ההסכם המצורף להזמנה זו )
 ידי עו"ד. -מאומתת עלו ידי המציע או מורשי החתימה מטעמו-על

 

 טפסים חתומים .9.7.6

 
 17 עד 1' מס כטפסיםעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים על המצי

)אין חובה למלא את הטפסים שיש  םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים 
 .להגיש כתנאי לחתימת ההסכם בין העירייה לזוכה, אלא רק לחתום בשולי העמוד(

 

 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.7.7

 
 דה על רכישת מסמכי המכרז.על המציעים לצרף להצעתם אסמכתא המעי

 

 סמכות לבחינה מחודשת של תנאי הסף .9.8
 

באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוים  איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי 
עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף 

המכרזים רשאית  ועדתשל החלטה סופית, לקבלתה  עדמקרה,  ובכלבתנאי הסף של המכרז, 
אף לפסול מטעם , ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב ולל

 .זה מציעים שהצעותיהם נבדקו לפני כן ואושר כי הן עומדות בתנאי הסף

 

 מילוי ההצעה הכספית .10

 

וב של פרמטרים כמפורט בהליך זה, הבחירה בהצעה הזוכה בהליך זה, תהיה על בסיס שיל .10.1
 %43 יהווה, הזוכהכספית. משקלה של ההצעה הכספית בבחירת ההצעה והצעה . איכותיים

 .הזוכה ההצעה לבחירת הכולל הציון מן אחוזים (ים וארבעהשלוש)
 

(, והיא תהיה מבוססת על 8טופס מס' ההצעה הכספית תוגש על גבי טופס ההצעה הכספית ) .10.2
 דן גלוי. שיטה של מתן הנחה באחוזים על אומ

 

ההצעות הכספיות ייפתחו רק לאחר בחינת עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה, ומתן  .10.3
 ניקוד לרכיבים האיכותיים של ההצעות.

 

על המציעים לצרף את ההצעות הכספיות שלהן ביחד עם יתר מסמכי ההצעה, זאת במעטפה  .10.4
ה הכספית תיפתח רק ההצע. נפרדת, סגורה ואטומה, אשר תסומן במילים "הצעה כספית"

  .לאחר בחינה ובדיקה של יתר מרכיבי ההצעה, ומתן ניקוד לרכיבים אלה
 

, לרבות, אחרת דרך בכל ובין, המכרז מסמכי מילוי של בדרך)בין  גלויה בצורה שתוגש הצעה
 הגשת את להקפיד המציעים ועל, כולה ההצעה לפסילת תביא(, צירוף מעטפה פתוחה

 . דתרונפ אטומה, סגורה מעטפהב ורק אך הכספית ההצעה
 

מלא את ההצעה הכספית המצורף למסמכי הליך זה, ל 8מס'  טופסצלם את על המציעים ל .10.5
 . מטעמם בעט כחול בלבד

 
 ( 0%על אומדן העירייה, אך ניתן לסמן הנחה בשיעור אפס ) תוספתניתן לתת  לאמובהר, כי 
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כי המכרז או להגיש בצורה גלויה יחד עם יתר מסמ 8מובהר, כי אין למלא את טופס מס'  .10.6
, אלא שיש לצרפו במעטפה סגורה, אטומה ונפרדת. הצעות שהצעות הכספיות שלהן אחרת

 .יוגשו בניגוד להוראות סעיף, ייפסלו ולא ייבדקו
 

, אין להוסיף ו/או לכתוב על גבי הטופס הסתייגויות 8מס'  פסוטמודגש, כי למעט חתימה על  .10.7
או בקשות. הצעות שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה, /ו/או הערות ו/או תנאים ו

 תיפסלנה. 
 

יהווה את נספח התמורה הכספית של הזוכה בהליך זה, ויהווה )על התנאים שבו(,  8טופס מס'  .10.8
 חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עמו. 

 
רם לעיל בהזמנה זו להציע הצעות, ותדגיש כי ט 1.4.1העירייה תשוב ותפנה לאמור בסעיף 

אושר מלא התקציב הנדרש לפרויקט. על כן, ההצעות יינתנו על בסיס תקציב מלא, והיקף 
 . השירותים בפועל ייקבע לפי התקציב שיעמוד לרשות העירייה

 
, "ממע כוללת אינההתמורה הכספית כאמור לעיל כל עוד לא נקבע אחרת בחוזה, מובהר כי  .10.9

שיהיה מעת לעת, ובמקרה של שינוי בשיעור  והמע"מ יצורף בהתאם לשיעור המחייב בדין, כפי
 הכולל )כלפי מטה או למעלה, לפי העניין(. יר המע"מ, יעודכן המח

 
 כאמור מפורשתהגדרה  ובהיעדרהתמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם,  תנאי ההצמדה של .10.10

  .תהיה צמודהלא  התמורה ,בהסכם

 

בהתאם כון ספר הנכסים לצורך עד המטלות כלהשלמת ביצוע  לאחרהתמורה תשולם רק  .10.11
מקדמות או תשלומי ביניים, ועל  ישולמו לאלהוראות הליך זה )עד לפרסומו(. מובהר, כי 

 מוסר חוקל )ו(3סעיף  הוראות יחולו התשלום מועד עלהמציעים להיות ערוכים לכך בהתאם. 
העירייה מצויה תחת תכנית הבראה שבהתחשב בכך  , 2017-"זתשע, לספקים תשלומים

 .לה חשב מלווה ומונה
 

למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור כל מרכיבי  .10.12
הפרויקט, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של המציע בנוגע להצעת המחיר 
מטעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד ואביזרים )לרבות, ציוד ואביזרים מתכלים(, שכר עבודה, 

מנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה  שכר
ייעוץ הנהלת חשבונות, וכלליות, תשלומי חובה, הסעה, מיחשוב ותוכנה, חשמל, מים, 

 וכיו"ב.  חשבונאי, ייעוץ מס
 

 מוצע צוותהצירוף פרטי  .11
 

 הוראות כלליות – המוצעים צוות אנשי .11.1
 

ם לצרף להצעתו פרטים אישיים אודות אנשי הצוות על כל אחד מן המציעי .11.1.1
שבדעתו להעסיק במתן השירותים עבור עיריית רהט., כל זאת, כפי שיפורט 

 להלן בסעיף זה. 
 

 , שיהיה בעל תנאי הניסיון והכשירות המפורטים להלן;מנהל צוות .11.1.1.1

 

לפחות, עובד נוסף אחד, שיהיה בעל תנאי הניסיון והכשירות  .11.1.1.2
 המפורטים להלן;
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מודגש, כי כחלק בלתי נפרד מהליך בחירת ההצעה הזוכה, הוא מתן ניקוד  .11.1.2
ידי המציע, ולכן, מחובתו של הזוכה להעסיק בפועל -לאנשי הצוות שהוצעו על

ידו. אי קיום האמור בסעיף זה, יהווה הפרה של -את כל אנשי הצוות שהוצעו על
 תנאי הליך ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 

 הכשירות איבתנ עמידה חובת .11.2
 

ידו, -אנשי הצוות המוצעים עלהסר כל ספק מובהר ומודגש, כי עמידת  למען .11.2.1
בתנאי הכשירות המפורטים להלן ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים הנדרשים 

זוכה יהיה , ולכן, הההזוכ הבמסגרת הליך זה, יהוו חלק מהליך בחירת ההצע
ידי ועדת -ו עללספק את השירותים באמצעות אנשי הצוות שיאושרחייב 

 המפורטות החריגות, אלא אם התקיימו הנסיבות זה הליךהמכרזים במסגרת 
 .לעיל 5.2.2 או 5.1.2בסעיף 

 

 לבין העירייה בין ההסכם חתימת לאחר רק יהיהשינוי בזהות איש צוות  כל .11.2.2
ולאחר ביצוע חפיפה  זה להליך המצורף ההסכם להוראות בהתאם וזאת, הזוכה

  . ת שנבחר בהליך זהמסודרת עם איש הצוו

 

מובהר, כי העירייה תסרב לכל שינוי בזהות איש צוות שאושר במסגרת הליך זה  .11.2.3
שלאחר חתימת הצדדים על הסכם  הראשונים חודשיםה (3לושת )שבמהלך 

זה, אלא בהתקיים נסיבות שבהן הסתיימו יחסי עובד ומעביד בין המציע לבין 
 איש הצוות שאושר במסגרת הליך זה.  

 
צוות חלופי יהיה חייב לעמוד בדרישות  איש כל, מקרה בכל כי, מודגש עוד .11.2.4

להתנות את , והעירייה תהיה רשאית גביו אותו תפקידהכשירות שפורטו ל
החלפת איש הצוות כאמור בבדיקה מעמיקה לגבי כשירותו של המועמד 

 החלופי והתאמתו לתנאי מכרז זה להלן. 
 

 חובת העסקה –צוות האנשי  .11.3

 

להיות מועסקים אצל המציע במועד חתימת הצדדים על וות חייבים כל אנשי צ .11.3.1
 .הזוכה ההסכם עם

 

עם  מותנה העסקה הסכםעם זאת, כל אחד מן המציעים רשאי לצרף להצעתו  .11.3.2
אשר ייכנס לתוקפו עם קבלת הודעת כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים, 

 הזכייה אצל המציע. 
 

ת שיוצגו על המציעים, יהיה על על אף האמור לעיל, ככל שמספר אנשי הצוו
בסיס הסכמי העסקה מותנים, כך תהיה ועדת המכרזים רשאית להפחית את 

ו/או להחליט שלא לקבל הצעה כאמור,  הניקוד הכולל שיינתן עבור אנשי הצוות
 . והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

רף , יצלעניין העסקת העובדים זהתנאי סעיף דרישת לצורך הוכחת העמידה ב .11.3.3
  כל אחד מן המציעים את המסמכים הבאים:

 

אישור נאמן למקור בדבר השכלתו האקדמית )ולגבי מוסד בחו"ל,  .11.3.3.1
 אישור הכרה במוסד זה(.

 

העתק נאמן למקור של הרישיון המקצועי כשהוא תקף למועד  .11.3.3.2
 ידי המציע.-הגשת ההצעה על
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קורות חיים מפורטים של כל איש צוות, תוך מתן דגש על ניסיונו  .11.3.3.3
 המקצועי.

 

, ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המלצות של לקוחות, מזמינים וכו' .11.3.3.4
בצירוף פרטים אודות האפשרות להתקשר עימם ולברר את נכונות 

 הפרטים. מובהר, כי ההמלצה צריכה להיות אישית. 

 

 )כגון: על ידי המציע-ד עלהעובה ישירה של העסק על אסמכתא .11.3.3.5
לרשויות המס או ביטוח  אישור בכתב של רו"ח של המציע, דיווח

 )ראה לעיל(.  מותנה העסקה הסכםו/או  לאומי וכיו"ב(

 

 מוצעהצוות  ראש .11.4
 

 בעל השכלה אקדמית באחד מן התחומים הבאים:ראש הצוות המוצע יהיה  .11.4.1
, זאת אדריכלות, תכנון ערים, הנדסה, גיאוגרפיה, שמאות מקרקעין, כלכלה

ד להשכלה גבוהה בחו"ל, מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מטעם מוס
 ;ידי מדינת ישראל-אשר התואר שלו מוכר על

 

ביצוע פרויקט אחד של הכנת ספר בניהול והצוות המוצע יהיה בעל ניסיון  ראש .11.4.2
 נכסים רשות מקומית או עדכון ספר נכסים של רשות מקומית כאמור;
 

נהל את צוות העובדים ואת העבודה היה הגורם המקצועי מטעם אש הצוות יר .11.4.3
השוטפת של כל יתר עובדי הזוכה, יספק מענה שוטף ורציף לשאלות ו/או בעיות 

 .שיעלו מעת לעת במהלך העבודה השוטפת

 

ראש צוות שהוא בעל הכשרה של לעיל, ניתן להציע  12.4.1על אף האמור בסעיף  .11.4.4
ד מוסמך )ללא תואר מודאו בעל רישיון של  לרבות, הנדסאי אדריכלות() הנדסאי

אולם במקרה כאמור, מנהל הצוות  ,(12.4.1המפורטים בסעיף  באחד התחומים
 12.4.2בסעיף נדרש פרויקטים כ שניבביצוע צריך להיות בעל ניסיון המוצע 

  לעיל.
 

 נוסףצוות  איש .11.5

 

בעל השכלה אקדמית מטעם מוסד להשכלה גבוהה צוות המוצע יהיה איש ה .11.5.1
ידי -לו מוכר עלבישראל או מטעם מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר התואר ש

 ;מדינת ישראל

 

ביצוע פרויקט אחד של הכנת ספר נכסים  בעל ניסיון שלאיש הצוות המוצע יהיה  .11.5.2
רשות מקומית או עדכון ספר נכסים של רשות מקומית כאמור; מובהר, כי 

, מן הפרויקט לרשות מקומית אחרתהניסיון הנדרש לסעיף זה, הוא פרויקט 
 ;וותהצ מנהלשעליו נסמך הניסיון של 

 

לעיל, ניתן להציע איש צוות שאינו בעל השכלה  12.5.1על אף האמור בסעיף  .11.5.3
אקדמית, אלא בעל תעודה מקצועית אחרת, אולם במקרה כאמור, מנהל הצוות 

 12.5.2פרויקטים כנדרש בסעיף  שניהמוצע צריך להיות בעל ניסיון בביצוע 
 מנהל של יסיוןהנ נסמךלפחות אחד מהם איננו הפרויקט עליו  כאשרלעיל, 
 ;. המוצע הצוות
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 שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו .12

 

פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מן המציעים מתן -העירייה שומרת על זכותה, ועל .12.1
הבהרות בכתב לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים הדרושים 

ליך זה כהליך למתן הבהרות להצעה(, לדעתה לצורך בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו ה
 עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה, נכון למועד הגשת ההצעה.  הוכחתלרבות, לצורך 

 

העירייה אינה חייבת לעשות שימוש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמכים חסרים בהצעה  .12.2
ו לשיקול מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות א

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

משכך, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת הצעות 
שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, בטרם פסילת 

ת השלמות הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למציעים השונים בבקשה לקבל
 לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר לידיה.

 

מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים המוכיחים בדיעבד את  .12.3
עמידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו במציע במועד 

 .הגשת הצעתו למכרז(

 

ת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור צוות הבדיקה או ועד .12.4
 להשלמת המסמכים.  בדרישתה

 

 הצעות למכרזבחירה בין הה .13

 

 כללי .13.1

 

שלבי אשר יכלול בחינה של -דוהבחירה בהצעות הזוכות בהליך זה תהיה בהליך  .13.1.1
ני סופי המשלב את שציון ושל הצעות כספיות, ומתן  מרכיבים איכותיים

 בים הללו. המרכי

 

  :כדלקמן יהיה המרכיבים מן אחד כל בין החלוקה .13.1.2

 

 ;הסופי הציון מן (ושישה שישים) 66%:האיכות יהווה מרכיב .13.1.2.1
 

 מן הציון הסופי; ( שלושים וארבעה) 34%הכספי יהווה  המרכיב .13.1.2.2

 

ות הזוכות בכפוף לאמור בהזמנה זו להציע הצעות, העירייה תבחר את ההצע .13.1.3
 בהתאם לעקרונות הבאים: 

 

של הליך  בתנאי הסף, תיבדק עמידת המשתתפים הראשון בשלב .13.1.3.1
 . , ויינתן הניקוד עבור המרכיבים האיכותיים של ההצעהזה

 
, ייפתחו ההצעות של המציעים, יינתן ניקוד לכל הצעה שניבשלב ה .13.1.3.2

כספית, ולאחר מכן, יסוכמו כל הנקודות ויינתן הציון הסופי לכל 
 הצעה.
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, בישיבה של ועדת המכרזיםה תהיפתיחת ההצעות הכספיות 
שלב הניקוד שיינתן במסגרת שלב זה, יצורף לניקוד שניתן עבור ה

 הראשון ובאופן יחסי למשקל הרכיב הכספי. 
 

 הסף בתנאי העמידהא': בדיקת  שלב .13.2
 

ידי צוות בדיקה מקצועי מטעם וועדת המכרזים. צוות זה -הסף ייבדקו על תנאי .13.2.1
 , נציג המנהל הכספי ומזכיר העירייה. העירייה יכלול את היועץ המשפטי של

הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף לא ינוקדו מבחינת מרכיבי האיכות, והצעתם  .13.2.2
 הכספית לא תיפתח. 

 

 האיכותיים המרכיבים בדיקת ':ב שלב .13.3
 

 יהיה האיכותיים לרכיבים ניקודההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף, ייבדקו ויינתן להן 
  :שלהלן לטבלה בהתאם

 
 הערות מקסימום הניקוד שיטת מידה אמת דמס

 של ניסיון  .13.3.1
ביצוע ב המציע

פרויקטים 
 לרשויות
 מקומיות

על כל פרויקט של הכנת 
ספר נכסים ו/או עדכון 
ספר נכסים עבור רשות 
מקומית שהיא "עירייה", 

הפרויקטים  3 -מעבר ל
אותם נדרש המציע להציג 

 :במסגרת תנאי הסף
  
 ; עירייהנק' לכל  4
 

הלקוחות יינתן על בסיס  הניקוד 'קנ 40
ו על בסיס , 6בטופס מס' שיפורטו 

שיצורפו  המציע עבורהמלצות 
)תצהיר בדבר ניסיון  6לטופס מס' 

 . המציע(
 

על כל פרויקט של הכנת   
ספר נכסים ו/או עדכון 
ספר נכסים עבור רשות 

 איננהמקומית שהיא 
 3 -מעבר ל"עירייה", 

הפרויקטים אותם נדרש 
יע להציג במסגרת המצ

 :תנאי הסף
  
 מקומית רשותנק' לכל  3

 ;עירייה שאיננה
 

" שאיננה עירייה מקומית רשות" 
כהגדרת מונח זה במסמכי  –

, רשות מקומית ולמעטהמכרז, 
 שהיא עירייה;

 

על כל פרויקט של הכנת   
ספר נכסים ו/או עדכון 
ספר נכסים עבור גוף  
שאיננו רשות מקומית 

 ; רטי()לרבות, גוף פ
  
 שאיננוגוף נק' לכל  2

 ;רשות מקומית
 

הנו פרויקט שכולל  – "פרויקט" 
נכסים שונים  100טיפול בלפחות 

או שהתמורה ששולמה בגינו עולה 
 ,  )לא כולל מע"מ(₪  50,000 -על
 

על כל פרויקט לביצוע   
עבור רשות  ארנונה סקר

מקומית ו/או עדכון סגר 
שביצוע התחיל ארנונה, 

, 2013ביולי  1 -ה לאחר
והוא הסתיים עד למועד 

  



 

 

  

 
 

 

   
 

 אתרלספר נכסי העירייה: עדכון : 9/2018מכרז מס' 
______________חתימת המציע: __  

 
 

 85מתוך  33עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 הגשת ההצעה להליך זה.
  
 ;ציבורי גוףנק' לכל  1
 

 פעילות היקף  .13.3.2
 כספי מחזור
 .2017 בשנת

 נוספים ₪ 50,000כל  בגין
 של הפעילות למחזור
 ₪ 250,000 מעל המציע

( מאתיים וחמישים אלף)
 תינתן"מ(, מע כולל)לא 

 .נקודה 1 למציע
 

 .נק' 01 עד למקסימום של
 
  

 לנתונים בהתאם יינתן הניקוד 'נק 01
 המבוקרהמופיעים בדו"ח הכספי 

כפי  7201של המציע לשנת 
ידי רואה החשבון -שיאושרו על

 (.5ס שבטופשל המציע )בנוסח 
 

יינתן בגין קפיצות מלאות  הניקוד
)סכום מלא ₪  50,000בסכום של 
 ולא חלקי(. 

 
 לדרוש רשאית תהיה העירייה

 לשנת המבוקר הכספי"ח ובד עיון
7201 .  
 

 ניקוד תוספת  .13.3.3
ניסיון של  עבור

אנשי הצוות 
המוצעים 

בהכנת ספרי 
 נכסים

על כל פרויקט של הכנת 
ספר נכסים ו/או עדכון 

ידי -ספר נכסים שבוצע על
כל אחד מאנשי הצוות 
המוצעים )מנהל הצוות 
ואיש הצוות הנוסף(, 

 1 -שביצועו החל לאחר ה
הושלם  , והוא2013יולי 

עד למועד הגשת ההצעה 
 , למכרז

 
 נוספת. נק' 1
 

 10של  למקסימוםעד 
 :'נק
 

מובהר כי הניקוד לפי סעיף זה,  נק' 10
על ניסיון מוכח של איש יינתן 

מכל  מעל לנדרשהצוות המוצע, 
פי תנאי הכשירות -אחד מהם על

)כולל  12.5 -ו 12.4שבסעיפים 
לעניין שתי חלופות לעניין 

 ל אחד מהם(.:ההשכלה של כ
 

תוספת ניקוד   .13.3.4
עבור השכלה 
עודפת של 

 אנשי הצוות

מנהל הצוות המוצע הוא 
בעל תואר שני באחד 

פי -התחומים הנדרשים על
 תנאי הכשירות:

 
 ;נק' 3תוספת 

 
איש הצוות המוצע הוא 
בעל השכלה אקדמית 

 12.4.1כמפורט בסעיף 
להזמנה להציע הצעות 

 למכרז.
 

 ;נק' 3תוספת 
  

אר אקדמי הוא תואר של מוסד תו נק' 6
להשכלה גבוהה מוכר בישראל או 
מוסד בחו"ל שיש לגביו שקילות 

 תואר.
 

 .יש לצרף אסמכתאות מתאימות
 

תשומת לב המציעים, כי מאחר 
וניקוד אנשי הצוות מהווה חלק 

 , מהליך בחירת ההצעה הזוכה
יחולו הוראות המכרז לגבי אי 
החלפת אנשי הצוות שהוצעו, 

 חר קבלת הצעהבסמוך לא
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 ניקוד ההצעה הכספית': גשלב  .13.4
 

לאחר מתן הניקוד בגין הראיונות האישיים והמרכיבים האיכותיים, ייפתחו  .13.4.1
 הצעות המחיר של המציעים, ויינתן הניקוז עבור הצעות אלה. 

 

 אחוז סך הניקוד המצטבר להצעה (וארבעה )שלושים 34%המחיר יהווה  רכיב .13.4.2
בין הצעת המחיר הספציפית להצעת המחיר הזולה והוא יחושב בהתאם ליחס ש

 ביותר, כל זאת כדלקמן: 

 

 X נק' 34
 מחיר ההצעה הזולה ביותר

 הצעת המחיר הספציפית

 

 הבחירה בין ההצעות .14

 

 כללי .14.1

 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .14.1.1

 

לעירייה, ות המגלמות את מירב היתרונות ככלל, ועדת המכרזים תמליץ על הצע .14.1.2
 . ןכפוף לכל דיוהכל ב

 
עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית רהט להתקשר  .14.1.3

עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית להמליץ על בעל 
 ההצעה שתעניק לעירייה את מירב היתרונות.

 

ול דעתם הבלעדי בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיק .14.1.4
 שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה כלשהו. 

 

 העירייה תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, מסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .14.1.5
המציע ן להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ

 עות:ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצ

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו,  .14.1.5.1
ו/או מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי 

 לשלילה.או  לחיוב, יוהמלצות אודותוכן,  םמימתאימקצועי צוות 

 

המוצעים, או נתונים מיוחדים  יםאיכות העבודה או השירות .14.1.5.2
ת הקיימות בעירייה, לרבות, ניסיון עבר למערכושלהם, והתאמתם 

לעניין זה, ניסיון העבר . )לחיוב או לשלילה( בעבודה עם המציע
לשלילה )הן של העירייה והן גופים ציבוריים אחרים(, ייבחן 

 השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז.  (3וייבדק במהלך שלוש )
 

בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע את  .14.1.5.3
העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות 

 הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקט. 
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לתקנות חובת  22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .14.1.5.4
, לרבות, ניסיון עבר של מציע מסוים 1993-המכרזים, תשנ"ג

 .)לחיוב או לשלילה( בודות קודמות עבור העירייהבביצוע ע

  

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .14.2

 

במקרה של שוויון בין הצעות )לרבות במקרה של שוויון בין הצעות לאחר ניהול  .14.2.1
משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה רשאית לערוך הגרלה בין 

 המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות ביותר.

 

הגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(, בנוכחות חברי ה .14.2.2
ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. משתתף יהיה רשאי להודיע 
בכתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בהגרלה, בין בעצמו ובין 

 באמצעות נציג מטעמו. 

 

ובלתי מזוהות, אשר יונחו  ההגרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפות אטומות .14.2.3
על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות יהיה פתקים, בהם 
ייכתב "זוכה" או "לא זוכה", והן יופקדו במעטפה אחת, בתיבת המכרזים טרם 

 ישיבת ועדת המכרזים בה תתקיים ההגרלה. 

 

קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המציעים המשתתפים בהגרלה.  .14.2.4
 ידי הטלת מטבע.   -יעדר הסכמה, ייקבע הסדר עלבה

 

 תיקון טעויות .14.3

 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו  .14.3.1
 בהצעות שהוגשו לה. 

 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .14.3.2
 בפרוטוקול. 

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .14.3.3

 

 סילת הצעותפ .14.4

 

ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית לפסול   .14.4.1
הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או 
פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, מוטעות, או 

של נושא המכרז, זולת מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית 
 אם החליטה הועדה אחרת. 

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים שיפלו  .14.4.2
 בהצעה בתום לב.

 
 פי כל דין.-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה על .14.4.3
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 הזוכה במכרז .14.5

 
להוראות מכרז זה, ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה בהתאם  .14.5.1

 ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 
 

אחר שניהלה מו"מ עם המציעים, לועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .14.5.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, 

 

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או  .14.5.3
יט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות להחל

 לעירייה. 

 

המכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרויקט )כהגדרתו לעיל( והוא חל כיחידה אחת.  .14.5.4
 לא תתקבלנה הצעות רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט.

 
 צעה יחידהה .14.6

 
או /ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו .14.6.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא 
 –)ו( לתקנות העיריות )מכרזים( 22תחליט בהתאם להוראות תקנה סעיף 

 . 1987-תשמ"ח

 

 ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   .14.6.2
 

בסעיף ככל שועדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים  .14.6.3
 זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום למכרז חדש .14.7

 

מבלי לגרוע מזכויות העירייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את הזכות  .14.7.1
לפנות אל המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע את הפרויקט 

הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה  עפ"י
הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז ו/או המפרטים הטכניים 

 ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.

 

ימים להודיע לעירייה על קבלת הצעתה. לא  7למציע שידורג שני תהא שהות של  .14.7.2
שיב בשלילה, תהא רשאית העירייה לחזור עשה כן המציע המדורג שני, או שה

 ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
 

לא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה העירייה רשאית לפרסם מכרז  .14.7.3
 חדש.  

 
-התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות סעיף זה מותנית בכך שהזוכה על .14.7.4

הקבועים בהזמנה זו ובהסכם, את אישור  פי סעיף זה, ימציא לעירייה, במועדים
 .(9טופס מס' ידי המבטח )-חתום על עריכת הביטוח
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 סייגים .14.8

 

ועדת המכרזים ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף .14.8.1
 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

 

העירייה, מאת לכל פיצוי או שיפוי  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .14.8.2
 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 
 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים .14.9

 
אין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכותו של ראש העירייה ו/או של מועצת העיר רהט 

 )ג( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.148בהתאם להוראות סעיף 
 

 ההסכם .14.10
 

ם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכ
 תוקף בין הצדדים. -הסכם בר

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .14.11

 
רשאי לעיין בהחלטה הסופית יהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .14.11.1

יום מקבלת  30בתוך זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, ת המכרזיםשל ועד
 .ההודעה על תוצאות המכרז

 

, או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטא יהא לשתתף במכרז מ .14.11.2
ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף בחלקים של 

, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, סוד מסחרי, או סוד מקצועי
 בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

 

עה הזוכה ותבקש את , תפנה העירייה לבעל ההצטרם מימוש הזכות לעיון .14.11.3
עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על חלקים מן 
ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע לאחר קבלת עמדה זו )או בהיעדרה אם בעל 

 ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי העירייה בלבד, בכפוף למשלוח  .14.11.4
בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג העירייה, ובכפוף בקשה 

. מאה שקלים חדשים)במילים: ₪  100לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
כולל מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון; לסכום 

 זה יצורף מע"מ כחוק. 

 

מסמכים הפתוחים לעיון ישלם משתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של ה .14.11.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי  ₪  0.5לעירייה סך של 

A4.) 
 
קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י  .14.11.6

 גזבר העירייה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.
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סמכים של כל אחד מן מובהר כי בעל ההצעה הזוכה יהיה זכאי לעיין במ .14.11.7
המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון כאמור של 

 בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להוראות סעיף זה. 

 

 תנאים כלליים .15

 

 חלהדין ה .15.1

 

 . מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעתהחלים ב המכרזים הליך זה כפוף לדיני .15.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .15.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .15.1.3
, וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יחשבו כמי שויתרו מראש והגשת ההצעות

קבלתו של ייעוץ משפטי או ייעוץ -על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי
 מקצועי אחר.

 

 ייחודית תנית שיפוט .15.2

 
ך המשפט המוסמית יידון אך ורק בבכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, למכל עניין הנוגע 

 באר שבע.  עיר מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי ב
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .15.3

 

לרבות, רכישת מסמכי המכרז בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .15.3.1
 וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .הא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלהלא יהמציע  .15.3.2

 

 ביצועביטול על ידי העירייה או דחיית תחילת  .15.4

 

 . דנא עירייה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליךה .15.4.1

 

רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או היא תהא טלה העירייה הליך זה, ב .15.4.2
  ם כל טענה או תביעה בקשר לכך.מבלי שתהא למציעישלישי,  באמצעות צד

 

 שיקולים תקציביים .15.4.3

 

מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה, לרבות ביצוע  .15.4.3.1
 באופן מלא, מותנה בקבלת אישור תקציבי או קיומו של תקציב. 

 
לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל את המכרז ו/או  .15.4.3.2

או ו חלקן(, לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות )כולן א
כתוצאה מאי קבלת האישור  להקטין את היקף ביצוע העבודות

התקציבי האמור )או מכל סיבה אחרת הקשורה באישור הגורמים 
 המוסמכים מטעם המדינה(. 
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מובהר בצורה מפורשת כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם  .15.4.3.3
להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו 

יעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, את המצ
מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה 
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 
העירייה, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע 

 העבודות לפי המכרז.
 

וקטן היקף הביצוע של המכרז בשל עוד מובהר, כי במקרה ובו י .15.4.3.4
הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר כהקטנה של 
החוזה שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל להקטנת היקף 
הביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכלל העבודות הכלולות בכתב 
הכמויות, והתשלום בפועל יהיה בהתאם למדידה בפועל של 

אם למחירים הנקובים בכתב הכמויות העבודות שבוצעו, בהת
 . ידי הקבלן(-)בהתחשב בהנחה או בתוספת שהוצעו על

 
מובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש את הצעתו למכרז, כאילו 
הסכים מראש לאמור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או 
דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, בגין הקטנת היקף 

 . וע בשל היעדר תקציב כאמורהביצ
 

עוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי,  .15.4.4
ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר מסמכי המכרז 
שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה 

  עם המכרז.  וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר

 

 צעה בודדתה -ההצעה  .15.5

 

 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .15.5.1

 

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .15.5.2
" כאחזקה של שליטהגורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

 -כות למנות יותר מאו הזו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-למעלה מ
 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25%

 

 המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף זה.  ועדת .15.5.3

 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .15.6

 

, והוא יחל ("הזוכה המקורי" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .15.6.1
הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של  בעבודתו, ובעקבות

( ו/או "הזוכה האחר" :להלן)הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק , מתחייב הזוכה המקורי להככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות

ח דו"את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף 
פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה עדכני באשר ל

באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד 
 העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. 
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בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  .15.6.2
ידיו בפועל, עד למועד -, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה עלזכייתו כאמור

 הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .15.7

 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם העירייה ו/או  .15.7.1
הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב בלבד, ולא יהיה כל תוקף 

 פה או בכל דרך אחרת.-או מצג שניתנו בעללכל הודעה ו/

 

 .במשרדי העירייה, אצל מזכיר העירייהכתובתה של ועדת המכרזים היא  .15.7.2

 

אלא אם המציע , שנקבעה במסמכיהםכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .15.7.3
 הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. 

 
כאילו  , יראו אותהכל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים .15.7.4

 התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים:
 

ואז יראו את  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .15.7.4.1
ימי ( 3)תוך שלושה ב המשתתפיםהתקבלה אצל ההודעה כאילו 

 עסקים מיום המשלוח; 

 

ואז יראו את  – או בדוא"ל בפקסימיליהידי משלוח באמצעות -על .15.7.4.2
 ; ה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחדההודע

 

 בעת מסירתה. –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .15.7.4.3
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 

 טלאל אלקרינאוי
 ראש עיריית רהט
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 1טופס מס' 
 טופס הצעהו ההזמנה תנאי הבנת אישור

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 רייהעדכון ספר נכסי העי 9/2018מס'  מכרזהנדון: 
 

עדכון ספר נכסי : בנושא 9/2018מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1
למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים  ,של עיריית רהט העירייה

והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו 
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות -ידיעה או אי-ותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באימו

 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
 

וכן במסמכים המצורפים על דרך אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,  .2
 וצרופותיהם. םעל כל נספחיהההפניה ו

 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  .3
 מחייב מבחינתנו.

 

ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה  .4
ודה )כהגדרתם במסמכי המכרז(, ( ו/או מנהל העבהספקהינו קבלת אישורי העירייה לנציג הזוכה )

ידינו, לרבות הגשת כל -אישור העירייה על עמידה בדרישות הניסיון וצוות העובדים שיוצע על
לא יאוחר המסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם כאמור בהזמנה להציע הצעות למכרז, 

קרה שבו לא יתקבל . בכל מימים ממועד קבלת הודעת העירייה למציע על הזכייה במכרז 7מחלוף 
אישור העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, 
תהיה רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז 

תביעה כלפי עם ספק אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או 
 העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

 

ולהפקיד בידיכם את את פוליסות הביטוח על פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .5
 המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

 

 מפורטים במסמך א'. בהתאם למועדים ההצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה,  .6
 

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .7
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 

 7תוך  במידה ולא נפקיד את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל .8
, 1970-( תשל"אחוזההחוזים )תרופות בשל הפרת , יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק ימים

 .העירייה ומבלי לפגוע ביתר זכויות
 

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם  .9
 על ידי העירייה וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 

 כבוד רב,ב
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט
 

 מטעם תאגידר זכויות חתימה אישו
 

 2018: ___ ____ תאריך
 

 
 :לכבוד

 עיריית רהט
 

 א.ג.נ.
 

 בשם תאגידאישור זכויות חתימה הנדון: 
 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 
"( המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 של עדכון ספר נכסי העירייה :בנושא 9/2018מס'  למכרזרת ההזמנה להציע הצעות במסג
 את מחייבת והיא"( מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, המכרז)להלן: " רהט עיריית
 .למכרז בנוגע ועניין דבר לכל המציע

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 
 

 )ערבות הצעה(בנקאית  ערבות
 

 _____/_____/2018תאריך 
 
 לכבוד

 רהט עיריית
 

 א.ג.נ.
 

 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:
 
 

"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם הערביםהלן: "הח"מ, )"(, אנו המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
"(, סכום הערבות)להלן: "( ₪ םאלפי עשרת)במילים:  ₪ 10,000לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

 הצעות עבקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להצי
 .עיריית רהטשל  עדכון ספר נכסי העירייה - 9/2018מס'  למכרז

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7ן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )באופ

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
ים מכוח כתב ערבות זה וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומ

 לא יעלה על סכום הערבות.
 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 

  .2018אוקטובר  13 עד ליוםכתב ערבות זה יעמוד בתוקפו  .5
 
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 ציבוריים יםגופ עסקאות חוק"י עפ תצהיר
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן.

 
 "(.המציעי משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן "אנ .1
 
)להלן:  1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2

-שפורסם על 9/2018למכרז מס'  המציע"(, זאת כחלק מהגשת הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים"
 "(. המכרז" ט )להלן:עיריית רה ידי
 

הל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה נהריני לאשר כי המציע מ .3
 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו ]נוסח חדש[ וחוק מס

 

 על מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק ילפ מס עליהן שמוטל עסקאות
 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה )כהגדרת  .5
מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

 .1987 -התשמ"ז ולפי חוק שכר מינימום,  1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר  .6
 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

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

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
_____, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. ____

התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/
 בפניי.

 
________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 5טופס מס' 
 _____/____/2018 תאריך:

 
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{

 
  לכבוד
 המכרזים ועדת

 רהט עיריית
 
 .א.נ,ג

 
 פ._____________"מ/ח.בע______________  ברתח:  הנדון

 
"(, ובמסגרת הגשת הצעת המציע למכרז המציעשותפות ____________ )להלן: "/חברת של חשבון כרואי
 אנו(, של עיריית רהט עדכון ספר נכסי העירייה: שעניינוידי עיריית רהט )-שפורסם על 9/2018מס' 

 :כדלקמן לדווח מתכבדים
 

רשם  פנקסייחיד שנרשמה ב/רשומה לא שותפות/מהרשושותפות /חברה הנו, המציע כי לאשר הריני .1
 אין צורך לציין את מועד הרישום[.  –החברות ביום  _________ ]לגבי שותפות לא רשומה או יחיד 

 

 ____________ . ביום מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

, ל מע"מלא כול, ויותר₪( אלף תיים מא) ₪ 000200,מחזור כספי של  בעללאשר כי המציע הינו  הריני .3
של המציע  המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -, זאת על7201, 6201, 5201משנות הכספים אחת בכל 

 לשנים אלה.

 

פי הדו"ח הכספי המבוקר לשנה זו, -, זאת על7201הריני לאשר כי המחזור הכספי של המציע לשנת  .4
 )לא כולל מע"מ(. ₪ עמד על __________________ 

 
מציע המפורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא הכנסות ה של כספיה המחזור כי לאשר הריני .5

 .עמוהנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

, לא רשומה "הערת עסק חי" או 2017של המציע לשנת  המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי  .6
מצבו הכספי של המציע "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על 

 להמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 

 
 
 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
 משרד רו"ח _________________

 
תשומת לב המציעים להוראות המכרז לגבי עמידה בתנאי הסף טרם התאגדות המציע לתאגיד.  הערה:

השלים את הנתונים חלופה זו )ניסיון היחיד טרם התאגדות(, יש ל במקרה והמציע מבקש לפעול בהתאם
 פי תנאי המכרז. -במסגרת מכתבו של רואה החשבון, זאת כנדרש על
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 6טופס מס' 
 תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השירותים

 ]יש למלא תצהיר נפרד לכל פרויקט או לקוח שהמציע מספק לו שירותים[
תיבדק גם עמידת המשתתפים בתנאי הסף  בתצהירים שיופיע המידעלב המציעים: על בסיס  תשומת

)כולל עבור שירותים שאינם נדרשים לצורך הוכחת  הניסיון רכיב בגיןשך המכרז וגם יינתן הניקוד 
 (13.4.1עמידה בתנאי הסף )ראה סעיף 

, למכרז הצעות להציע להזמנה 9.2.5סעיף)ראה  יחיד של ניסיון על להסתמך המבקש מציעכן,  כמו
 התאגיד להקמת שקדמה התקופה עבור בנפרד התצהיר את ימלא

 
אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:
 
"( ומוסמך המציעכמנהל כללי/מנהל התפעול של _________________ )להלן: " אני משמש .1

-שפורסם על 9/2018מס'  פומבימטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז 
 "(המכרז)להלן: " של עיריית רהט עדכון ספר נכסי העירייהשענייננו  רהט עירייתידי 

 
ביצוע פרויקט של הכנת המציע  סיפק__________________[ ]היחיד: _ הריני מצהיר כי המציע .2

 בהתאם לפרטים הבאים: ספר נכסים/עדכון ספר נכסים )סמן(, 
 
 "(.המזמין______________________________ )להלן: "  שם המזמין: 2.1

 
 , ומספר נכסים מוערך שנכללו בסקר:מהות העבודה שבוצעה או שהשירות שניתן 2.2

 
: __________________________________________.________________ 

 
.__________________________________________________________ 

 
 ________________________.  התמורה ששולמה עבור השירות )לא כולל מע"מ(: 2.3
 
 ________________________.  מועד תחילת מתן השירות:  2.4
 
 ______________________.__   מועד סיום מתן השירות:  2.5
 
 _______________________ :ותפקידו איש קשר מטעם המזמין 2.6
 
 ____________ __________.   דרכי התקשרות עם איש הקשר: 2.7
 

 בנוסף, מצורפת בזאת האסמכתא הבאה מטעם המזמין: ________________________. .3
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה 

כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה 
 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 7טופס מס' 
 

 9/2018 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 
"מ הח אנו, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים__________________________________ 

 

להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  לא .1.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עיריית 

 כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל או"( העירייה")להלן:  רהט
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2
 להליך הקשורסודי /חסוי מידע לקבל נתמ על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו התקשרות

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
או /ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .תחרותית לא

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה ו/או  1.3עד  1.1"ק בסבניגוד לאמור פעלנו  לא .1.4
 כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 

 לעצמה שומרת העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .2
 נעשתה כי חשד קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את

 הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה
 זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך
 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא

 

 המעורבים מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו תלידיע זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל
 

ידי עיריית רהט ושעניינו: -שפורסם על 9/2018הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4
 .של עיריית רהט עדכון ספר נכסי העירייה

 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 שם: _____________________
 

 חתימה: ___________________
 
 ותמת )חברה(: ______________ח
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 8טופס מס' 
 

 מסמכי יתר עם ביחד להגיש יש הכספיות ההצעות את :המציעים לב תשומת
 עמידת בדיקת לאחר רק תפתח אשר ואטומה סגורה, נפרדת במעטפה המכרז
 גלוי באופן שתוגש כספית הצעה. האיכות ניקוד ומתן הסף בתנאי תפיםהמשת

 תיפסל -
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 עיריית רהט
 

 ג.א.נ.,
 

 עיריית רהטשל  עדכון ספר נכסי העירייהשעניינו:  9/2018' מסמכרז : הנדון
 תמורה כספיתהצהרה בדבר 

 

הצהרה בדבר , מגיש בזאת אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________ .1
של עיריית  עדכון ספר נכסי העירייהשעניינו:  9/2018 מכרזהתמורה הכספית שתשולם לזוכים ב

 .רהט

 

והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז על  הרה זוהריני לאשר כי טרם מילוי הצ .2
רז, אופן חישוב הכספית למכ ותמסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצע

, וידוע לי כי הבחירה בהצעה הזוכה י(כספ)הן הרכיב האיכותי והן הרכיב ההצעה של כל הניקוד 
 . המשלב רכיבים איכותיים ורכיב כספי פי מדד-עלבמכרז תהיה 

 
לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל  .3

בו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים להגשת הנוגע לאופן ש
 ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי לו יהיה זכאי הזוכה במכרז.

 

, אינה כוללת מע"מ והמע"מ יצורף לה בנפרד אמור לעיללי כי התמורה שתשולם בהתאם ל ידוע .4
 פי דין.-בהתאם לשיעורו על

 

  ביצוע כלל השירותים לעדכון ספר הנכסים הנה:הכספית ל תיהצע, לעילהאמור  כל לאור .5

 

 .₪ 000182, "מ(:מע כולל לא) השירותיםכלל  לקבלת העירייה אומדן .5.1
 [, אלא באופן חלקימלא באופן תוקצב טרםזה ]תשומת הלב כי סכום 

 

 % _________ )במילים: ___________ אחוזים(.  שיעור ההנחה המוצעת: .5.2
 . [במיליםגבר האמור י סתירה]במקרה של 

 
 __________ ₪.  כולל מע"מ(: לאהצעה כספית למתן שירותים לחודש לאחר ההנחה ) .5.3

 . [5.2 סעיףבהאמור  יגבר - 5.2 אי התאמה בין האמור בסעיף זה , לאמור בסעיף]במקרה של 

 

 ._____________ ₪ מע"מ(: כוללהצעה כספית למתן שירותים לחודש לאחר הנחה ) .5.4
 

ר כי הצעתי הכספית זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא הריני לאש .6
המכרז, כוללת את כל העליות הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, 

, אשר לא יפחתו מן הקבוע שיהיו בהתאם לכוח האדם הנדרש במכרזלרבות תשלומים לעובדים, 
 בכל דין. 
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הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע  כמו כן, .7
מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי הוצאות אלה כוללות, 
בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, את המחויבויות הניהוליות 

ות, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז הנוספ
 כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד. 

 

"ל, הנ בהליך ואזכה ובמידה, ועניין דבר לכל אותי מחייבת לעיל המפורטת הכספית הצעתי כי לי ידוע .8
 .עמי שייחתם ההסכם שלפי התמורה נספח את יהוו, זה בנספח והאמור זו הצעה

 
הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם המצורף לו  .9

ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי הצעתי זו מוגשת לאחר 
ו/או תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה 

 . האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 
 

       
 חותמת+  המציע חתימת  תפקידו  החותם שם  תאריך
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 9טופס מס' 
 ישור עריכת ביטוחא

 
 :לכבוד

 רהט עיריית
 
 .א.נ.,ג
 

 .9/2018בעניין מכרז פומבי מס'  אישור קיום ביטוחיםדון :הנ

  
מיום ש( לתקופת הביטוח הספק/המבצע: "הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________)להלן

הביטוחים  את, עדכון ספר נכסי העירייה__________ עד יום _______________ בקשר לפעילותו בכל הקשור ל
 : המפורטים להלן

 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .1

 
פוליסה מס ' ___________________________ מתאריך: ___________ עד ____________: ביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או 

או, מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות לעירייה לרכושו של אדם או גוף כלשהו בבניין ובסביבתו ו/
ולבאים מטעמה, וכן לאורחים ולמבקרים, בגבול אחריות בסך   לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח 

מאש, או התפוצצות, או בהלה, או הרעלה, או כל דבר  ₪500,000אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת 
ו שביתה והשבתה, או בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי, מזיק במאכל או משקה, א

 נזק לעירייה ועובדיה, ייחשב כנזק לצד שלישי.
 
 מקצועית אחריות ביטוח .2

 

 פוליסה מס' ___________________________ מתאריך: ___________ עד ____________: .2.1
יעה או דרישה בגין מעשה או מחדל טעות או ביטוח אחריות מקצועית המבטח את המבוטח בגין תב

 ₪500,000 השמטה במסגרת מקצועו של המבוטח בגבול אחריות בסך של   לאירוע ובמצטבר על פי 
הפוליסה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים 

וצאה ממקרה הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כת
הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כמו כן, הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן 

 מסמכים, אי נאמנות, אי יושר, מעילה, חריגה מסמכות. 

  
 תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:  .2.2

  
תביעה  6ופת גילוי ודיווח מוארכת בת  חודשים, ויראו כל במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תק

ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זו כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת 
 הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף. 

  
 הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור העירייה. 

 

 מעבידים חבות טוחבי .3
 

פוליסה מס' _________________________ מתאריך: ___________ עד ____________: ביטוח 
ידי המבוטח בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לרבות -חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על

עבידתם של עובדי המבוטח קבלני משנה ועובדיהם. הביטוח מורחב לשפות את העירייה, במידה ותיקבע כמ
 -חמש מאות אלפים שקלים חדשים( למקרה ו₪  )  500,000  -או שלוחיו בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 . )חמשה מיליון שקלים חדשים ( לתקופה₪  5,000,000
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 כלליות הוראות .4

 
 .בפוליסות הביטוח של המבוטח ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד העירייה וכל הבא מטעמה .4.1

 

, קופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום_____________)כולל( ועד ליום____________)כולל(ת .4.2
תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד חוזה ההתקשרות יהא בתוקף )לרבות  והן

 .תקופות ההארכה(
 
 :באיםה מבלי לגרוע מן האמור, אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים  נכללים התנאים .4.3
 

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .4.3.1

 

 .העירייה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים .4.3.2
 

בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות  .4.3.3
 ירייה. המבוטח נגד הע

 
נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או שינוי תנאיהן, ייעשה בהודעה מוקדמת בכתב,  .4.3.4

 .יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש( 60) בדואר רשום, אשר תימסר לעירייה ששים
 

היקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי  .4.3.5
 ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.פוליסות "

 
בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר  .4.3.6

עם משאיות, מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה מכלי רכב וכלי רכב )מלבד 
התפוצצות, אש, אדים, (, 1975-כים, תשל"ההאחריות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דר

בהלה, נוזלים, מזון, משקאות, מוצרי שמן ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, , שיטפון
קבלני משנה, עובדים, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים, אופנועים, רכוש של העירייה שבו 

 פועל הספק.
 

תנאי מפורש לפיהן הינן קודמות לכל ביטוח הנערך הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות  .4.3.7
על ידי העירייה ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. כל סעיף 
בפוליסה )אם ישנו כזה, ככל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את 

ייה ו/או המבוטח, ולגבי המבוטח הרי אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי העיר
פי פוליסות הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא -שהביטוח על

 פי תנאיו.-השיפוי המגיע על
 

הננו מאשרים כי המבוטח לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום   .4.3.8
 ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

 
העירייה לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת  זכויות .4.3.9

תביעה וכיוצא בזאת, אלא אם כן המקרה היה ידוע לעירייה, שלצורך אישור זה מוגדרת 
 הממונה על נושאי הביטול של העירייה.  –"העירייה " 

  
טוח בחוזה ההתקשרות ולפיכך לא יחול בו או ידיכם כאישור לקיום תנאי הבי-ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על

 בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב. 
 
 

 
 שם חברת הביטוח : _______________________ 

 כתובת חברת הביטוח: _______________ טל :______________ פקס:'  ____________ 
 שם סוכן הביטוח : ___________________________ 
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 10 טופס מס'
 

 כתב ערבות
 

 לכבוד:
___________________ 

 

 שם הבנק:  _________________.
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
__ מרחוב לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי __________ .1

( אנו "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
₪( עשרים אלף : )במילים₪  20,000 לסךערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד 

של  עדכון ספר נכסי העירייה 9/2018( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז "סכום הערבות")להלן: 
 הסכם שנכרת מכוחו. יריית רהט והע

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(, כפי שהוא מתפרסם מפעם  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד")להלן:  הלפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

_______ לעניין ערבות זו יהא מדד חודש __________ שהתפרסם בתאריך _"המדד היסודי" 
 בשיעור __________ נקודות.

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות "המדד החדש" 
 זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת  

 החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי. ההפרש בין המדד
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על  או בכתובתנו המפורטת
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת הנערב. 

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  הבזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז מובהר .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 .סכום הערבות

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .6
סרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם שיימ

 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7
ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא 

 התאריך הנ"ל.יאוחר מ

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
               

 
 בכבוד רב,

  
 

  בע"מ בנק _______________
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת הסניף.
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 11טופס מס' 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________        

 לכבוד
 יריית רהט )גזברות(ע
 

 ג.א.נ, 
 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 
 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 
 תשלום:

רח' _________________מס' _____ עיר ___________ 
 מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

 _______________________________ עוסק מורשה: מספר 
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם 

 ברות עיריית רהט ללא שהות.לגז
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 
אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, 

מתם מחייבת את "(, וחתיקבלןכי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"ה
 .קבלןה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
 מבוטל עם כל פרטי החשבון הנ"ל[ (מקורי )צ'ק המחאהניתן לצרף  ]הערה:

 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 12טופס מס' 
 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםבדבר תצהיר 
 ידי נושא משרה אצל המציע )אם הוא תאגיד((-)ימולא על

 
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:צפוי/ה 
 
 9/2018"(, במסגרת מכרז מס' המציעהנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: " .1

 .של עיריית רהט עדכון ספר נכסי העירייה שעניינו"( המכרז)להלן: "

 

 תצהירי זה מטעמו.  אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת .2
 

פי -הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות עובדים, על .3
חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק. לעניין תצהירי זה, 

 ותקנו מכוח חוקים אלה:", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהחוקי העבודה"

 
 ;1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 ;1954-ת נשים, תשי"דחוק עבוד .3.8
 ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-, תשי"חחוק הגנת השכר .3.10
 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח .3.16
 ;1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .3.18
 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
 ;1957-וציים, תשי"זחוק הסכמים קיב .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .3.24
 ;2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  .3.26

 ;1997-תשנ"ז
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להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  הריני .4
השנים האחרונות ממועד  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-התשל"ו

ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעבירה שעניינה הפרת חוקי 
 העבודה.

 

כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר  .5
משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז. 
 

ל לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינה
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר. 
 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות בו, הריני  .6

תם מכוח שייח בכל תקופת החוזהלהתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו 
דרישות החוק את ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה כאמור, לגבי העובדים שיועסקו על ידהמכרז, 

חוקי העבודה העתידיים שיהיו )כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודההמפורטות בכל אחד מ
ם על החליהוראות ההסכמים הקיבוציים )לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל  בתוקף

לרבות צווי ההרחבה ו/או יתוקנו , המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל שייחתמו
 שהוצאו על פי הסכמים אלה.

 
הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תהווה הפרה של החוזה 

 זה. שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם 
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
 __________הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________

 סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על, ולאחר שה_______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא התצהיר לעיל, וה

 י.  ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
 
 
 
 

 _______________, עו"ד  
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 13ופס מס' ט
 רהט עיריית ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת

 
_______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. אנו הח"מ 

_________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של _______________ בע"מ 
 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכהח.פ. ____________ )להלן: "

 
וכי   "(המכרז" ו"ההצעה)להלן: " 9/2018ידי הזוכה הצעה למכרז מס' -הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

ידי ועדת המכרזים -בהתאם להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה על
 של עיריית רהט כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
ידי הזוכה וכי -הריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה על .2

ן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז הנ"ל, והיא אין בזמ
 מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי הזוכה -הריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנמסרו על .3
אי הצעתו למכרז, שהוגשה במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה מתחייב לעמוד בתנ

 למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם בין  .4

העירייה לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה בו ו/או 
איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית רהט ו/או עם נבחר  מי מבין מבעלי המניות שלו,

ציבור ו/או עם עובד עירייה, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי מבין נושאי 
המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו, לבין המציעים האחרים שהשתתפו במכרז, בין קשר 

 קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.ישיר ובין 

 

הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באופן  .5
ידי, שלא באמצעות קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו עובד שכיר שלי. -ישיר על

ל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או העברת עבודות לקבלני ידוע לי כי כ
משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך ורק בכתב ומראש, באמצעות 
פקודת שינויים להסכם שייחתם עם הזוכה, אשר תאושר בהתאם להוראות ההסכם והגורמים 

 המוסמכים בעירייה. 

 

יני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי האמור הר .6
בהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית רהט תהיה 

  רשאית לבטל את ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

 
 ולראיה באתי/נו על החתום ביום ____________

 
 

   
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 

 __________________ עו"ד, מר/גב' _____
, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא

סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה

את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
ן, אישר/ה את הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כ

 י.  נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה

זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר על התצהיר לעיל, וה
וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים  את האמת

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 
 ינכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

   
 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 14' מסופס ט

 פלילי רישום העדר בדבר הצהרה
 ע הינו תאגידמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציתהצהרה במלואה )

ידי המציע יגיש הצהרה נפרדת שבה יש -בנוסף, כל אחד מאנשי הצוות המוצעים על
 (:בלבד 6 -ו 1פים למלא את סעי

 
הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את  אני

 מצהיר בזאת כדלקמן: האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 

"( המציע_______________ )להלן: " בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר)ימולא 

 
עדכון ספר נכסי  עניינוש 9/2018 זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס' תצהיר .2

 "(. המכרז)להלן: "של עיריית רהט  העירייה

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף  יניהר .3

 ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 
 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1

 
 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.2
 

 לכל ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
 מנהל"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד

 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים

 
 .ה: _________________/תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 
 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5

 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  
 

 רטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: , נא לציין את הפקלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.הדין גזר .5.4
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מו להגשת ההצעה למכרז בעבירה )שבע( השנים שקד 7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון,  ככלפלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: 

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .8.1

 
 ____.: _____________העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .8.3
 
 : ______________.הדין גזר .8.4
 

לעיל(  3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
המשרה  נושאיהמניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7ורשע במהלך אצל המציע לא ה
  עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאיאו /ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 
 : _______________.משרההנושא /המניות בעל שם .7.1

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.2

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4

 
 : ______________.הדין גזר .7.5
 

מי מבעלי המניות של המציע המציע ו/או  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
  נ"ל(. עמה קלון )כ שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /ו
 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
פרטים הבאים )ביחס מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את ה

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .8.2

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.3

 
 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________  אני
' _________________( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיוהמוכר/ת לי אישית )

להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 

 "דעו_____________,  
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 ספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פליליתנ

 )יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה(
 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה לעיריית 
רהט ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר עאמר אבו האני(, 

שטרת ישראל, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של מ
 ירושלים.

 
לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 

 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א
 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

ל התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יש להחתים מורשי חתימה ש
 יחד עם ההצעה למכרז.
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 15טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 צעים מטעם מציע[אחד מאנשי הצוות המוכמל ]בנוסף יש להחתים על ההצהרה את 
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
ת.ז. הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ .1

עיריית של  העירייהעדכון ספר נכסי שעניינו  9/2018"( למכרז המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: " רהט

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2
תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי 

-ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלנכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של 
 ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית רהט ו/או מי מטעמה. 

 
 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוני .3

 
ודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע )א( לפק174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:ת הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים אהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 .איננו עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 

 .עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית רהטאנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2
 

._______________________________________________ 
 

________________________._______________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  .3.3.1
 המקומית לתכנון ובנייה רהט.

 
, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של תחוא אח או
 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
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ייכרת בין המציע )אם מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם ש .3.4
יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 
עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין 

 בעקיפין. 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122ידיעתי הוראות סעיף הריני לאשר כי הובאו ל .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
, הורה, בן או בת, בן זוג –, "קרוב" לענין זה; לעסקה עם העיריה

 תחוא אח או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית רהט. .4.2.1
 

 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

____________.___________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
, הורה תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

אחות )גיס/ה(,  של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או
 אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז(  .4.3
לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית 

 י לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. רהט ולא ידוע לי כ
 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  .5.1
של רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים 

 עיריית רהט. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 אש ועדת ביקורת;מבקר )פנימי או חיצוני(, ר
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נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון  ":תאגיד עירוני"
ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה 
המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, 

   חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש עיריית  .5.2
רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של 
עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד 

 לעיל. התפקידים שפורטו 
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל 
כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, 

 יקורת;מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ב
 
נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב "מי  ":תאגיד עירוני"

רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, 
אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

 המתנ"ס ברהט.  
 

שרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המ
 –המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו 

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ 
 או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
_______________________.______________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.3
סיפק לעיריית רהט שירותים כלשהם )עבודות  או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר

קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, 
 בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת הציבור(:  

 
 לעניין סעיף זה:

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק עצמאי  בעל ":בעל תפקיד"

החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או 
 כוח אדם; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים המפורטים לעיל 

 ופה בה כיהן(: נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התק –
 

._____________________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כנושא משרה  .5.4
י של רשות מקומית המצויה במחוז אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירונ

 הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:  
 

 לעניין סעיף זה:
 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
עדת רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ו ":מוסד תכנוני"

 משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות מקומית  ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות דירקטורים או 20%יש בו מניות בשיעור העולה על 
ל התאגיד אשר מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק ש

 יהיה;
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד התפקידים 
נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו/או שם התאגיד העירוני,  –המפורטים לעיל 

 התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 
 

________________________________________._____________ 
 

._____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים  .5.5
אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד בכיר בועדה 

למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור לנבחר המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או 
 ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.

 
 לעניין סעיף זה:

 
כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך שלוש  ":נבחר ציבור"

 השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם
הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים 

 יותר במועצת עיריית רהט;
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה,  ":עובד בכיר בעירייה"

סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר עיריית 
, וטרינר העירייה, מנהל אגף בעירייה; רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט

 מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר  ":עובד בכיר בועדה"

מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל 
ם התכנון ובנייה )לרבות, הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק בתחו

תובע חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח 
 על הבנייה; 

 
 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף תאגיד עירוני"
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מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"
 מבקר בתאגיד;    

 
השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים ככל שבמהלך שלוש 

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,  –המפורטים לעיל 
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט שומרות  .6

כרת מכוחו בין המציע לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנ
לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל 
אינן נכונות או אינן מדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה ו/או הועדה 

ניגוד לרבות בגין מצבים שבהם יווצר המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, 
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה

ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או הועדה המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול 
 ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

ות הנובעת מהצהרתי זו, והריני הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמע .7
 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל בהתאם  מציעה
 להנחיותיה.

 
 

___________________ 
 חתימה

 
 אישור

 
אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 
................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר 

ה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות את כל האמת וכי יהי
 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 
___________________ 

 עו"ד,                            
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 61טופס מס' 
 טופס רישום מוקדם :9/2018מכרז 

 ]את טופס הרישום המוקדם יש למסור למזכיר עיריית רהט 
 [13:00בשעה  2018יולי  24יום עד ל

 
 לכבוד 

 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 

 א.נ,
 

 9/2018מכרז  –טופס רישום מוקדם   הנדון:
 ל עיריית רהטש עדכון ספר נכסי העירייה

 
 

 המשתתף פרטי להלן, שבנדון למכרז הצעות להציע להזמנה 6.2 בסעיף למפורט בהתאם
 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ________________________.___    .:ח.פ.ת.ז./ .2

 
 ______________._____________  )משרד ראשי(: כתובת .3

 
 ____._______________________   טלפון משרד ראשי: .4

 
 ____._______________________   פקס'  משרד ראשי: .5

 
 ____._______________________  דוא"ל משרד ראשי: .6

 
 ____._______________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 ___________________________.   תפקידו של הנציג: .8

 
 ____________________._______  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 _____.______________________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 

       
 חתימה  תאריך  תפקידו  שם החותם
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 17' מס טופס
 _____/____/2018תאריך: 

 
 הצהרה והתחייבות בדבר שמירת סודיות

 [עמו ההסכם על לחתימה כתנאי, הזוכה מעובדי אחד כל את זו הצהרה על להחתים]יש 
 

________________ אצל:  ת.ז. _________________ שתפקידי הואאני הח"מ  _______________
 דלקמןמצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כ"( הזוכה" _________________________________ )להלן:

 
 

עדכון ספר נכסי ידי עיריית רהט ועניינו -שפורסם על 9/2018ידוע לי הצהרה זו ניתנת במסגרת מכרז  .1
 "(החוזה" וכה )להלן:"(, וכתנאי לחתימת חוזה עם הזהמכרז" עיריית רהט )להלן: להעירייה ש

 
י אשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים, כ .2

לרבות כל המסמכים והעזרים אשר נעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז )להלן 
ובין באופן עקיף בין על  :"החומר(" אשר הגיעו אליי במסגרת חוזה זה ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר

  .ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת
  
לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת כי  .3

  .למעט לצורכי חוזה זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי חוזה זה יחולו הוראות התחייבות זו
  
כי לא אעשה שימוש בחומר, מלבד השימוש לצורך מילוי התחייבויותיי על פי תנאי  ת/הנני מתחייב .4

  .החוזה למכרז זה ובכל הקשור למתן השירותים נשוא מכרז זה
  
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע  ת/הנני מתחייב .5

  '. ן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד גחוזה זה לרבות לשם מניעת אובדקיומו לידי במסגרת 
  
זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כל מידע כי  .6

  א, אלא לצורך קיום החוזה עם העירייה. לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהי
  
להעניק לי ו/או למי מטעמי  הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי .7

  .זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בחוזה זה
  
המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות, הובאו לידיעתי  .8

והנני מודע לנזק שעלול , 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 119 -ו 118והוראות סעיפים  1981 -התשמ"א
על ידי העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות מוחלטת בעניין זה. הנני להיגרם, לעירייה 

מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו 
  .וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה

  
צדדים. עם סיום ההסכם הנני התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום החוזה בין ה .9

מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת חוזה זה בין באופן ישיר ובין באופן 
  .עקיף

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

       
 חתימה  .ז.ת  מת/החותם שם  תאריך
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 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה  
   

הוא ידי הח"מ, -החוזה נערך על  
וה חלק ממסכי מכרז מהו

 והוא מאושר לחתימה.שפורסם 
   
 שרון שטיין, עו"ד  
   
 תאריך: __________  

 

 (9/2018)מכרז  םשירותי למתן הסכם
 עדכון ספר נכסי העירייה

 2018ונחתם ברהט ביום _____ לחודש____________ שנת  שנערך
 

 רהט עיריית    :בין
 :זה הסכם לעניין שכתובתה

 (מינהל כספי) רהט ירייתע בניין
 רהט 8.ד. ת, רהט מסחרי מרכז

 החתימה מטעמה: מורשיידי -על
 המלווה והחשב העירייה גזבר, העיר ראש

 "(העירייה)להלן: "
 ;אחד מצד

 _____________________________    :לבין
 .ז. _____________________.ת.פ./ח

 :היאה /שכתובתו
 .' ________________________ברח

 החתימה מטעמה: מורשיידי -על
.____________________________ 

 "(הספק)להלן: "
 ; שני מצד

 
של עיריית   עדכון ספר נכסי העירייה 9/2016פרסמה מכרז פומבי מס' עיריית רהט ו הואיל

שירותי או " "השירותים" "(, זאת על דרך של מיקור חוץ )להלן:המכרז" )להלן:רהט 
 (;"הספק

 
-ספק הגיש הצעה למכרז לשם מתן השירותים, והצעתו זו של הספק התקבלה עלוה והואיל:

 ידי העירייה; 
  

ידע כוח האדם המקצועי, ה, מקצועיות, אמצעים, ניסיוןצהיר כי הוא בעל מ, הספקו והואיל:
תחום מתן השירותים, והוא מתחייב לספק את השירותים באמצעות במומחיות הו

 ירייה בהתאם לאמור במכרז; ידי הע-כוח האדם שנדרש על
 

 מניעה כל אין וכי זה בהסכם התקשרות לצורך האישורים כל בידיו כי מצהיר הספקו והואיל
 ;זה בחוזה להתקשרותו אחרתאו /ו חוקית

 
ספר נכסי ביצוע פרויקט לעדכון וברצון הצדדים להתקשר ביניהם בהסכם זה ל :והואיל

 ורט להלן;והכל כמפעל דרך של מיקור חוץ,  העירייה
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי .1
 

 .ממנוהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 

 כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות. .1.2
 

בכל  ההיה קשורתתנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים. העירייה לא  .1.3
הבטחה, פרסום, הצהרה, מצג, הסכם, התחייבות בעל פה או בכתב שאינם כלולים בהסכם 

 שנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. ו, המכרז במסמכיאו /זה ו
 

על ידי  מראשכל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים זולת אם נעשו בכתב ונחתמו  .1.4
 הצדדים.

 
 לקרוא ויש, זה מהסכם נפרד בלתי חלק וויםמה, למכרז שצורפו והנספחים המסמכים כל .1.5

 ;אחת כמקשה, זה הסכם עם ביחד אותם
 

 הגדרות .2
 

)מסמך  למכרז הצעות להציע להזמנה 2 ובסעיף, בכלל המכרז במסמכי המצויות ההגדרות כל .2.1
 .זה הסכם על יחול(, המכרז למסמכי' א
 

את כל הוראותיו הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ובכל מקרה יש לראות  .2.2
 . פי הקשרם של דברים-כאילו נכתבו גם בלשון נקבה, והכל על

 
 ההתקשרות מהות .3

 
 אישיים שירותים למתן הסכם .3.1

 
 לחוק 3 בסעיף זה מונח)כהגדרתם  אישיים שירותים למתן הסכם הנו זה הסכם .3.1.1

 .1970-"אהתשל(, החוזה הפרת בשל)תרופות  החוזים
 

ידי העירייה כחלק -כוח האדם שאושר עלבאמצעות , יספק את השירותים הספק .3.1.2
מהליך המכרז. כל שינוי בזהות מי מבין העובדים שאושרו במסגרת הליך המכרז, יהיה 

 בהתאם להוראות המכרז והסכם זה. 
 

מבלי לקבל ו ה תנאי יסודי בהסכם זה, והחלפת, הנראש הצוותו של , כי זהותמובהר .3.1.3
סודית של הסכם זה, ותעניק לעירייה את אישור העירייה בכתב ומראש, תהווה הפרה י

 פי הסכם זה.  -את הזכות לבטלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לעירייה על
 

 השירותים את שיספק מי או הספקידי -על לאכיפה ניתן יהיה לא זה הסכם, מקרה בכל .3.1.4
 שהיא עילהאו /ו סיבה מכל, העירייהידי -על יבוטל זה הסכם שבו מקרה ובכל, עבורו

 השירותים את לספק להמשיך זכאי יהיה לא הספק, סיום לכדי יבוא זה שהסכםו א/ו
 מכל מניעה צואו /ו אכיפה של סעד לכל זכאי יהיה לא הוא, מקרה ובכל הסכם נשוא

ספק  עם רהט עיריית של התקשרותה את ימנע אשר(, זמני ובין קבוע)בין  שהוא סוג
או /ו תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה לכ על ובמפורש מראש בזאת מוותר הספקו, חלופי
 .זה בעניין זכות

 
 להעברהאו /ו להסבה ניתנות אינן, זה הסכם מכוח הספק של חובותיואו /ו זכויותיו .3.1.5

 .להלן זה הסכם להוראות בהתאם אלא, להמחאהאו /ו
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 עצמאי כקבלן הסכם .3.2
 

, תהקבלנו חוזה בחוק זה מונח)כהגדרת  עצמאי כקבלן השירותים את יספק הספק .3.2.1
 עובד יחסי ישררו לא רהט עיריית לבין מטעמו מיאו /ו בינו, מקרה ובכל(, 1975-"התשל

 נשוא השירותים מתן במסגרתידו -על שיועסק גורם כלאו /ו הספק את ויראו, ומעביד
 עובד יחסי של קיומם בדבר טענה כל על ובמפורש מראש בזאת שמוותר כמי, זה הסכם

 .כאמור ומעביד
 

 עובד יחסי של קיומם בדבר, כלשהו גורם מצד כלשהי טענה העלאת עצם כי, מוסכם .3.2.2
 את לעירייה ותעניק זה הסכם של יסודית הפרה תהווה, רהט עיריית לבין בינו ומעביד
 .נוספת התראה במתן צורך כל וללא, לאלתר זה הסכם לבטל הזכות

 
, מקרה בכלו, שהוא ומין סוג מכל בלעדיות הספקל להעניק כדי זה בהסכם באמור אין .3.3

גורם אחר שירותים שלא הוזמנו בהסכם זה, או שהוזמנו  מכללהזמין  תרשאי העירייה
גורם אחר כאמור, בגין  כלאו  העירייהאין ולא יהיו טענות או תביעות כלפי  ספקלבהסכם זה. 

מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר שיועסק  הספקומסירת השירות האמור כולו או חלקו, 
 ידי העירייה. -ירייה, ככל שהדבר יידרש עלידי הע-על
 

הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב,  למען .3.4
 של לקיומו בכפוף הנםבהסכם זה,  כאמור, ההוצאה וההרשאה להתחייב 1985-התשמ"ה

 .  כל שנת תקציב רלבנטיתל העירייה בתקציב מתאים תקציבי סעיף
 

 ות ואישורים היתרים רישיונ .4
 

ידו -עצמו וכל אנשי הצוות שמועסקים עלמצהיר כי נכון לחתימתו על הסכם זה, הוא  הספק .4.1
)מקצועיות  ההכשרותאו /ו סמכותאה בכלבמתו השירותים הכלולים בהסכם זה, אוחזים 

 האישורים כל את בידיו יש כי, וכן, זה הסכם מכוח השירותים מתן לצורך( האקדמיותואו /ו
 .זה הסכם מכוח השירותים מתן לצורך דין כלפי -על הדרושים הרגולטוריים תריםההיאו /ו

 
מצהיר כי נכון למועד חתימתו על הסכם זה, יש בידיו את כל האישורים ו/או ההיתרים  הספק .4.2

פי הסכם זה, -מטעם רשויות המס ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, לצורך מתן השירותים על
עוסק מורשה לצרכי מע"מ, אישור על ניהול ספרים ואישור על לרבות, אישור אודות רישומו כ

 פטור מניכוי מס במקור; 
 

לעיל, יהיו בתוקפן לכל אורך  4.2 -ו 4.1מתחייב כי הצהרותיו כאמור בסעיפים  הספק .4.3
ההתקשרות בין הצדדים, וכל שיתברר כי אין בידיו את כל האישורים הדרושים )המפורטים 

אמור יבוטל או יפקע במהלך תקופתו של הסכם זה, יהווה הדבר לעיל( או שאחד האישורים כ
הפרה יסודית של הסכם זה, והדבר יקנה לעירייה את הזכות לבטלו לאלתר וללא צורך 

פי -בהתראה כלשהי, זאת, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על
 פי הסכם זה. -כל דין ו/או על

 
פי דרישה ראשונה, את כל המסמכים ו/או ההיתרים -פן מיידי ועלמתחייב להציג באו הספק .4.4

ו/או האישורים התקפים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין לשם מתן השירותים נשוא 
 הסכם זה.  

 
מתחייב להודיע מיד לעירייה, על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ו/או התחייבויותיו  הספק .4.5

לעיל(, לרבות על כל צו ו/או החלטה מכל סוג שהוא  3יף )הן לעניין סעיף זה והן לעניין סע
שיינתנו כנגדו, אשר אוסרים ו/או מגבלים את יכולתו להמשיך ולספק את השירותים נשוא 

 הסכם זה. 
 

הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה  הפרת .4.6
פי כל -סעד ו/או תרופה אחרת המגיעים לה עללעירייה את הזכות לבטלו, מבלי לגרוע מכל 

 דין ו/או הסכם זה. 
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 הספקהצהרות  .5
 

פי -על התחייבויותיו בקיוםאו /ו זה בהסכם העירייה עם בהתקשרותו אין כי מצהיר הספק .5.1
, לרבות בכל הקשור כלשהו שלישי צד בזכויות שהוא סוג מכל פגיעה להוות כדי, זה הסכם

 .כלשהו שלישי צד של ידעאו /וין רוחני ילזכויות בקנ
 

 והניסון המקצועי הידעאת היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות  ומצהיר, כי יש ל הספק .5.2
, וכן, כוח , הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים נשוא הסכם זההמקצועי

האדם המקצועי והמיומן לספק את השירותים כאמור, ולרבות, כוח אדם חלופי אשר יוכל 
ידי הספק במתן השירותים, תהיה סיבת הפסקת -ליף באופן מיידי כל עובד שיועסק עללהח

 .  עבודתו אשר תהיה
 

מצהיר כי יש לו את הכישורים, הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האמצעים וכח האדם  הספק .5.3
עם  בתאוםלפי הסכם זה ונספחיו, עפ"י לוח זמנים שייקבע  הספקהמיומן לביצוע שירותי 

 רייה.העי
 

שפטיים והמ המקצועייםעובדתיים, המצהיר כי ידועים לו ו/או מצויים בידיו נתונים  הספק .5.4
 לו לשם התקשרותו בהסכם זה.  יםהדרוש

 
)לרבות, גופים מטעם מדינת  כלשהם שלישיים צדדים כלפי יפעל כי ומתחייב מצהיר הספק .5.5

 .העירייה של האינטרסים תא נאמנה ייצג הוא וכי העירייה של כנאמןאו /ו כנציגישראל(, 
 

כאמור לעיל, על כל חלקיהן, היא תנאי יסודי בהסכם  הספקכי נכונות הצהרותיו של  מובהר .5.6
זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן, 

 ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם. 
 

 השירותים מתן לגבי הספק התחייבות .6
 

 במסמכי כהגדרתם, םשירותיהמתן  אתמקבל על עצמו,  הספקו, הספקלבזה  תה מוסרהעיריי .6.1
 .ונספחיו המכרז

 
של  הזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, להנחת דעתבאת השירותים,  ספקי הספק .6.2

 העירייה, תוך השקעת מירב המאמצים.
 
י כל דין,  במהירות על פ םשירותיה את  ספקל הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .6.3

את  לעשותמתן השירותים, ולגרום לעיכובים כלשהם ב שלא מתחייב והוא; מרבייםוביעילות 
 מסגרתמתן השירותים בהתאם למירב המאמצים על מנת לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ל

 .העירייה ידי על שיקבע התקציב
 
הוראות התונים ונהלהנחיות, ם יסופקו בהתאם להוראות הסכם זה, ובהתאם שירותיה .6.4

ההנחיות כאמור, פי  -פעל עלי הספקידי העירייה ובתיאום עם גזבר העירייה. -לשייקבעו ע
 ה מהן, אלא אם קיבל הוראה אחרת או אישור בכתב מהעירייה.יללא סטי

 
, מובהר כי הסמכות העליונה לקבל הספקמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה ומאחריות  .6.5

פעולה  המתחייב לשתף את הספקוהעירייה, גזבר תונה בידי החלטות בקשר עם הפרויקט נ
 ולמלא אחר הוראותיו.

 
)ובמידת הצורך עם החשב המלווה של העירייה(,  העירייהגזבר יתאם עבודתו עם  הספק .6.6

או בקשר עם כל /םבקשר לשירותימי מהם  יכל מידע ומסמך אשר יידרש על יד םהוימסור ל
או מי מטעמה לבקר /ומהסכם זה וכן יאפשר לעירייה ין הנובע במישרין או בעקיפין יענ

עמידת הספק בהוראות הסכם זה ו/או על מנת לבחון את מקום מתן השירותים ובבמשרדיו 
 .ידו-לעקוב אחרי מתן השירותים על
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החשב או  להעביר, לפי דרישת העירייה הספקלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מב .6.7
וכל יתר העניינים ידו -אודות מתן השירותים עלדו"ח בכתב  המלווה או מבקר העירייה,

 .םשירותיההנובעים ו/או הקשורים במישרין או בעקיפין במתן 
 

ם באופן שוטף שירותיהעל מתן  הספקמטעם  האחראיהיה ימנהל הצוות מתחייב כי  הספק .6.8
רך פתרון וניהול צוות העובדים לכל אורך תקופת הסכם זה, ובמידת הצורך, הוא יעמיד לצו

 בעיות מיוחדות בעל תפקיד בכיר בו. 
 

 העירייה.  נציגבקשר שוטף עם  הספקכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יעמוד  .6.9
 

או כל תמורה אחרת איזושהי בגין כל הקשור /ומסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים  הספק .6.10
של צד שלישי עירייה כל הצעה בלבד ויביא לידיעת ה העירייהלא מן א, מתן השירותים ל

 תמורה ו/או טובת הנאה כל שהיא. שהו לתת לו )או למי מטעמו(כל
 

לא יהיה רשאי להתקשר עם ספקים, יצרנים, יועצים וקבלנים בשם העירייה ו/או  הספק .6.11
ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש ובהתאם לתנאים שייקבעו על מתן השירותים, בקשר עם 

 ידי העירייה.
 

 מעבר העירייה של הכספית ההתחייבות הגדלת הגורר שינוי כל יאשראו /ו יערוך לא הספק .6.12
 החתימה מורשי בחתימת ובכתב מראש אישור קיבל אם אלא המאושרת התקציב למסגרת

 . העירייה של
 

מתחייב כי הוא יהיה אחראי כלפי העירייה כי עובדיו יקיימו את כל התחייבות הספק  הספק .6.13
ידי מי מבין -א באחריות הבלעדית לכל חריגה מהוראות הסכם זה עלבהתאם זה, והוא ייש

 עובדיו. 
 

נכסי מתן השירותים ו/או בכל דיו הנוגע לל הקשורים הדיונים בכל להשתתף מתחייב הספק .6.14
  העירייה.

 
מתחייב לשמור בסוד את כל המידע שיובא לידיעות במהלך מתן השירותים לעירייה,  הספק .6.15

יקפידו על שמירת המידע כאמור. לשם כך, הספק וכל עובד מטעמו  והוא מתחייב כי עובדיו
)כולל כל עובד עתידי(, יחתום באופן אישי על התחייבות בדבר שמירת סודיות, זאת עוד בטרם 

 ידו. -תחילת מתן השירותים על
 

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, הפרת הוראות סעיף זה ו/או ההתחייבות בדבר שמירת 
 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. סודיות, 

 
 השירותים מתן .7

 
 השירותים את לעירייה לספק הספק מתחייב, המכרז מסמכי בביתראו /ו זה בהסכם האמור מן מבלי

  :הבאים
 

כוח האדם שנקבע  כללעירייה את השירותים נשוא המכרז והסכם זה, באמצעות  לספק .7.1
תנאי הכשירות הקבועים במסמכי  כלל במסמכי המכרז, כאשר כל אחד מאנשי הצוות יהיה בע

המכרז, זאת לכל אורך לתקופת ההתקשרות בין הצדדים )לרבות, במקרה שבו הוחלף מי מבין 
 אנשי הצוות במהלך תקופת ההתקשרות כאמור(. 

 
 באמצעות השירותים מתן על יתירה הקפדה תקפיד העירייה כי מובהר, ספק כל הסר למען

 במסמכי שנדרשו הכשירות דרישות לכל ובהתאם, המכרז איתנפי -על שנדרש האדם כוח כל
 של יסודית הפרה תהווה כשלעצמו זה סעיף הוראות והפרת(, השכלה, וותק)ניסיון,  המכרז
 .זה הסכם
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גורמי חוץ בעניינים הנוגעים למתן השירותים  מול שלה התפקידים ובעלי העיריה וייצוג ליווי .7.2
 מכוח הסכם זה. 

 
זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה יסודית של הסכם זה, ותעניק  הוראות סעיף הפרת .7.3

 . פי כל דין-פי הסכם ו/או על-הנתונים לה על הסעדיםלעירייה את כל 
 
 הספקתקופת מתן שירותי  .8
 

בהתאם למפורט  בתוקף יהיה והוא, זה הסכם על הצדדים חתימת עם לתוקפו יינתן הסכם .8.1
 בהזמנה להציע הצעות למכרז. 

 
 שתהיה מבלי, הספק של העסקתו את לסיים רשאית תהיה העירייה, זה בסעיף ורהאמ אף על .8.2

 להלן כמפורט והכל, מראש ימים 60 בת, בכתב הודעה מתןידי -על והכל, זאת לנמק חייבת
 .זה בהסכם

 
, נציגה או/ו העירייה של הוראה כל כי לו ידוע כי, זה הסכם על בחתימתו מצהיר הספק .8.3

או /ו בלבד בכתב הוראה לקבלת בכפוף תהיה, זה הסכם תקופת תלהארכאו /ו שירות לקבלת
ה. לא יהיה כל תוקף להוראה בכתב, אלא אם יהעירי מטעם חתומה עבודה הזמנת המצאת

 של העירייה.  החתימה מורשיהיא תהיה חתומה על ידי 

 
 התביעאו /ו טענהאו /ו דרישה כל מלהעלות מושתק יהיה והוא לו תהיה לא כי, מצהיר הספק .8.4

נושא  םשירותיה את ייתן באם, שהיא תמורה כל לקבלת בקשר מטעמה מי או העירייה כנגד
 עבודה הזמנת לו שהומצאה ללא, ידי העירייה-שיתבקש על אחר שירות כלאו /והסכם זה 

 .לעיל כמפורט
 

 ללא השירותים במתן שהחל במקרה כי עליו ומוסכם הספקל ידוע כי, מובהר ספק הסר למען .8.5
 .מהעירייה כך בשל תמורה לכל זכאי יהיה לא הוא, ורכאמ אישור

 
 הספק שכר .9

 
שלם תשעל פי הסכם זה,  הספקומילוי כל יתר התחייבויותיו של  הספקשירותי  תמורת .9.1

להזמנה להציע  8מס'  טופסבנספח התמורה להסכם זה ) הנקוב השכראת  ספקלהעירייה 
בתנאים ו, העירייה ראשידי -על לבסוף שאושר כפי(, ("הספק שכר")להלן: הצעות למכרז 

 .שם שנקבעו
 

 בצירוף עסקה חשבון העירייה גזבר לידי המציא שהספקלביצוע התשלום בפועל, הוא  תנאי .9.2
ידי מהנדס העירייה כי -שבו אושר על החודששל  5 -ל יאוחר לא, הנדרשות האסמכתאות כל

 מועד ידחהד זה, מעבר למוע העסקה חשבון בהמצאת הספק איחרהעבודה הושלמה במלואה. 
 .אחריו הבא לחודש התשלום

 
 לפחות, הספקישולם בצרוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין שתומצא על ידי  הספקשל  שכרו .9.3

 .בפועל התשלום ביצוע טרם ימים (3) שלושה
 

מוסר תשלומים לספקים,  חוקל( 1)ו()3 סעיףיחולו הוראות  הספקתשלום שכרו של  על .9.4
אושר כי   שבו החודש מתום ימים 45 בתוך לספק תשולם התמורה, כאשר 2017-התשע"ז

, ובכפוף לכך שגזבר העירייה יאשר את לעירייה שניתן השירותהושלם במלואו הביצוע של 
 ידי הספק. -החשבון שנמסר על
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 בהתאם התמורה לקבלת עד עובדיו שכר לתשלום ומוחלט מלא באופן להיערך הספק על .9.5
 ובלעדית יחידה באחריות ישא והוא"ל, הנ חוקוב זה םהסכב הקבועים ולתנאים למועדים
 . כאמור השכר לתשלום

 
מוסכם בזה כי כל ההוצאות הקשורות בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, וכל יתר ההוצאות  .9.6

על פי הסכם זה יחולו במלואן על  הספקהנובעות מהתחייבויות המפורשות והמשתמעות של 
 וישולמו על ידו.  הספק

 
, והוא לא יהיה צמוד כאמור בסעיף זה הוא סופי ומוחלט הספקמפורש כי שכר ב וסכםמ .9.7

 בצורה כלשהי. 
 

 ועובדיו הספק .10
 

 הספקשל  מחדל או מעשה, פעולההינו קבלן עצמאי ולפיכך כל  הספקמוסכם ומוצהר בזה, כי  .10.1
של  ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בעבורו הן פעולות, מעשים ומחדלים

בלבד כקבלן עצמאי העובד על אחריותו וסיכונו בלבד והן לא תחייבנה בשום צורה  הספק
 .הואופן את העירייה ו/או מי מטעמ

 
מתחייב להעסיק על חשבונו ועל אחריותו את כל העובדים ו/או נותני שירותים נוספים  הספק .10.2

על פי הסכם  הספקות הדרושים לו, והמתאימים על פי ניסיונם וכישוריהם לביצוע התחייבוי
זה, והוא מתחייב כי העובדים הנוספים שיועסקו על ידו בביצוע הפרויקט יהיו מקצועיים 

 ומיומנים.
 

בלבד יהיה אחראי לתשלום כל המיסים לרבות, בטוח לאומי, הפרשות סוציאליות,  הספק .10.3
 הטבות, ביטוחים וכיוצא באלה החלים עליו ועל עובדיו והמועסקים מטעמו.

 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים  הספקומוצהר בזה, כי בין העירייה ובין  מוסכם .10.4

 מעביד.-מטעמו ו/או בעבורו, לא יחולו כל יחסי עובד
 

 עובדים החלפת .10.5
 

 העירייה דרישת לפיצוות  איש החלפת .10.5.1
 

להחליף כל עובד העוסק  הספקמלדרוש  תהיה רשאיתהעירייה  .10.5.1.1
יה אינו מבצע את תפקידו ואשר לדעת העירי הספקבמתן שירותי 

משתלב כראוי במסגרת ביצוע העבודה ו/או אינו  אינוכהלכה ו/או 
 .עומד בלוחות הזמנים ו/או אינו נשמע להנחיות מהנדס העירייה

 
 בתוך ותהלמלא א הספקכאמור לעיל, תהיה בכתב, ועל  דרישה .10.5.1.2

עצמה, לרבות, הצבת איש  דרישהב שייקבעו המועדים מסגרת
היה בעל תנאי הכשירות הנדרשים במכרז לאותה צוות חלופי שי

 משרה. 
 

שלא ייקבע מועד ליישום הדרישה, מנהל ימלא אחר דרישת  ככל .10.5.1.3
 ימים ממועד קבלת הדרישה. )שבעה( 7העירייה בתוך 

 
די כ, זה בסעיף באמור אין כי ומודגש מובהר, ספק הסר למען .10.5.1.4

פי מסמכי המכרז -למאיזו מהתחייבויותיו ע הספקלשחרר את 
 הסכם זה.ו/או לפי 
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 הספקאיש צוות לפי בקשת  החלפת .10.5.2
 

לספק לעירייה את  הספקבהתאם לתנאי המכרז, על  כי דגשמו .10.5.2.1
מלוא השירותים המפורטים במסמכי המכרז במשך כל תקופת 

בין הצדדים )לרבות, בתקופת האופציה כאמור  ההתקשרות
 מהליכי כחלק שאושר  צוותהבהסכם זה לעיל(, זאת באמצעות 

 .כרזהמ
 

, תתאשר רק במקרים חריגים הספק שלמאנשי צוות  מיהחלפת  .10.5.2.2
שהוצע במסגרת הצעת המציע הצוות  אישייבצר מו/או במקרה 

 מלהמשיך ולספק את השירותים מטעמים רפואיים. 
 

 איש של ולהפסיק את עבודת הספקבכל מקרה אחר שבו יבקש  .10.5.2.3
 השירותים מתן הפסקת את לאשר רשאית העירייה תהיה, צוות

 בסך מוסכם כספי פיצוי לתשלום בכפוף, צוות איש אותו באמצעות
 החלפה.  לכל ₪ )עשרת אלפים( 10,000של 

 
 בכך מותנה יהיה צוות איש להחלפת אישור, מקרה בכל כי, מודגש .10.5.2.4

 צוות איש, בפועל ההחלפה ביצוע וטרם מראשיציג  הספקש
, שיהיה לכל הפחות בעל תנאי כשירות בהתאם לתנאי חלופי

   כרז )לאותו איש צוות(. המ
 

לגרוע מן האמור לעיל, טרם מתן האישור להחלפת איש צוות  מבלי .10.5.2.5
)מכל סיבה שהיא(, תהיה העירייה לקיים ראיון  הספקלבקשתו של 

עם איש הצוות החלופי, לבחון את כישוריו והתאמתו לתפקיד 
הנדרש במסגרת הסכם זה, ולוודא שאיש הצוות החלופי עומד בכל 

 המכרז והסכם זה. דרישות 
 

 אנשי שני בין בפועל ההחלפה את להתנות רשאית תהיה העירייה .10.5.2.6
 .התפקיד של מסודרת חפיפה בביצוע(, שהיא סיבה)מכל  הצוות

 
לבד שמורה הזכות להחליט האם לקבל ב עירייהמובהר בזאת כי ל .10.5.2.7

בין היתר גם , הצוות מטעמו אישבדבר החלפת , הספקאת הצעת 
 גםצוות, ה אישלהחליף את יבקש  הספק לאור הנסיבות שבגללן

 .אם מדובר בנסיבות מוצדקות, סבירות, כוח עליון וכדומה
 

 אישאשר את בקשת הספק בדבר החלפת ל תסרב והעירייה במידה .10.5.2.8
, במקרים שבהם מדובר בבקשות חוזרות לרבותצוות מטעמו, 

להודיע ונשנות להחלפת אנשי צוות, תהיה העירייה רשאית 
. במקרה ויחולו נסיבות סעיף ת ההתקשרות עימועל הפסק הספקל

 זה, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.  
 

 הספקידי -לביטול ההסכם עקב הפרתו ע .11
 

 ידיתימסכם הלבטל ה תזכאי העירייה תהיהעם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן,  .11.1
 :כדלקמן תזא כל, דין כל"י עפ והן הסכם"י עפ הן, הכל נזקי את הספקולהיפרע מ

 
האמורות בהסכם זה ולא  היסודיותהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  הספק .11.1.1

)ארבעה עשר( ימים לאחר שקבל התראה על כך בכתב  14 בתוךתיקן את ההפרה 
 .העירייהמאת 
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, האמורות בהסכם זה ולא האחרותהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  הספק .11.1.2
לאחר שקבל התראה על כך בכתב  )שלושים( ימים 30 בתוךתיקן את ההפרה 

 .העירייהמאת 
 

צו כינוס נכסים, או  הספקקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד  הספק .11.1.3
בלתי כשיר לפעולה  הספקאו שנעשה  הספקשהחלו הליכי פשיטת רגל נגד 

 משפטית.
 

 הספקלעשות על פי הוראות הסכם זה פקעו ו הספקפוליסות הביטוח שהיה על  .11.1.4
 על התרעה)עשרה( ימי עבודה ימים לאחר שניתנה לו  10תן בתוך לא חידש או

 .מהעירייה בכתב כך
 

מצד שלישי כלשהו הקשור למתן השירותים  כלשהי תמורה קיבל הספק כי הוכח .11.1.5
 לעירייה, כולם או חלקם. 

 
 התחייבויות את להגדיל בה יש שרא, כלשהי פעולה אישראו  ביצע הספק .11.1.6

 אישור את שקיבל מבלי זאתעניין,  אותול המאושר לתקציב מעבר העירייה
 .זה בהסכם כמפורט העירייה

 
 או כולםכפי שנקבע בהסכם זהו/או במכרז,  יםשירותה את לספק הפסיק הספק .11.1.7

 נדרש שבו המועד מן ימים לושהש בתוך אלה שירותים לספק שב ולא, חלקם
 .העירייה מטעם בכתב בהודעה כן לעשות

 
-לו למתן השירותים )כפי שנקבע על שנקבעו םהזמני בלוחות עומד אינו הספק .11.1.8

אינו עומד בלוחות  שהואו/או ממשלתי כלשהי(  משרדידי גזבר העירייה או 
 הזמנים של תוכניות העבודה שהוכתבו לו. 

 
החליף איש צוות שלא בהתאם להוראות הסכם זה, או שהוא לא הצליח  הספק .11.1.9

עומד בדרישות לאייש את המשרה שהתפנתה באמצעות איש צוות חלופי ש
ממועד הדרישה )של העירייה או בקשתו  ימים )שבעה( 7 בתוך, זהוהסכם  מכרזה

  שלו(. 
 

אינו פועל בהתאם להנחיות משרד הפנים ו/או העירייה ו/או כל גורם  הספק .11.1.10
 ממשלתי אחר בכל הנוגע למתן השירותים הכלולים בהסכם זה לרשות מקומית. 

 
להעלאת דרישה ו/או טענה י לספק  כלשהשמש עילה י לא זההסכם זה כאמור בסעיף  ביטול .11.2

 זה ובכלללרבות, תביעת פיצויים כלשהם,  הו/או עובדי עירייהו/או תביעה כלשהי כלפי ה
 הפסד עקב נזקאו /ו עקיף נזק זה)ובכלל  נזק עקב אם בין, הסתמכות ופיצויי קיום פיצויי

הפסד השתכרות ו/או ריווח של  ,במוניטין פגיעה, הספקל שנגרם( הזדמנותאו /ו השתכרות
 .אחרת סיבה מכל או, הספק

 
 לפי כל דין. לעירייהאו תרופות אחרות שיעמדו /ול זכויות ליפגע בכ לא זה בסעיףהאמור  .11.3

 
 הספקיהא זכאי  לאההסכם והפסקת השירותים, כאמור בסעיף זה,  ביטולבכל מקרה של  .11.4

אותו מועד ולזו שהוא זכאי לה בגין לתשלום תמורה נוספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד ל
 השירותים אשר ביצע עד למועד זה.

 
 העירייה תהיהכאמור בסעיף זה,  הספקידי -הסכם מחמת הפרתו עלהאת  עירייהה הביטל .11.5

( אלמלא ההפרה סכומי נזק אחרים)לרבות, מכוח חיובים  ספקלקזז מכל סכום שהיה מגיע ל
 .ממש כל בטוחה אחרת המצויה בידיה העירייהו/או ל העקב ההפר וו/או הוצאות שנגרמו ל
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 העירייההשירותים ע"י  קבלתהפסקת  .12
 

על אף האמור בהסכם זה, ומבלי לפגוע בזכויות ביטול ההסכם עקב הפרתו, מוסכם כי  .12.1
 קבלת, לידי גמר ולהפסיק את מקצתו או כולוהזכות להביא את ההסכם,  שמורה לעירייה

 זה. הומבלי צורך לנמק או להצדיק את צעד האה ל, מכל סיבה שתירהספק מן םשירותיה
 

 הספקודיע על כך לת, כאמור בסעיף זה, סיוםלידי  זההעירייה להביא את הסכם  ההחליט .12.2
, וההסכם יסתיים בתאריך הנקוב הסיום מועד טרם ימים)שישים(  60בהודעה בכתב, לפחות 

 "(.השירות הפסקת תאריךבהודעה כאמור )להלן: "
 

 העירייה תשלםכאמור בסעיף זה,  םשירותיה מתןסיום ההסכם והפסקת בכל מקרה של  .12.3
אותם שלבים של הפרויקט ו/או של השירותים שבוצעו על ידי  בעבור התמורהאת  הספקל

 בפועל עד לתאריך הפסקת השירות.  הספק
 

זכאי לתשלום בגין החלק היחסי המתאים  הספקבו בוצע חלק של שלב כאמור, יהא  במקרה .12.4
 ידי מהנדס עיריית רהט(. -)כפי שיאושר על 8' מס טופסבם המפורטים מהתשלומי

 
להעלאת דרישה ו/או  הספקהסכם זה לידי גמר כאמור בסעיף זה לא תשמש עילה ל הבאת .12.5

טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי העירייה  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות, תביעת פיצויים 
צויי הסתמכות, בין אם עקב נזק )ובכלל זה נזק עקיף זה פיצויי קיום ו/או פי ובכלל, יכלשה

, פגיעה במוניטין ו/או הפסד הספקו/או נזק עקב הפסד השתכרות ו/או הזדמנות( שנגרם ל
 השתכרות ו/או הפסד ריווח, או מכל סיבה אחרת; 

 
שולם תש תמורהכי במקרה של סיום ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף זה, ה סכםומ .12.6

מלא ומחולט של כל המגיע  סופיה סילוק ווהתלעיל  12.4אות סעיף בהתאם להור מנהלל
ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י ההסכם ובין  זהלפי הסכם  עירייהמה הספקל

 מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.
 

 חלופי ספקל הטיפול העברת .13
 

 :כדלקמן בזאת מתחייב הספק
  

 תא, כולם או חלקם, תהיה העירייה זכאיבכל מקרה של הפסקת השירותים מכל סיבה שהי .13.1
 :כדלקמן

 
לא יהיה זכאי  הספק, כולם או מקצתם, לאחר, וםשירותיה מתן אתמסור ל .13.1.1

 מכל סיבה שהיא;ו דרך בכללהתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים, 
 

שירותים שסופקו ב, הגבלה ללא, שימוש לעשות רשאית תהיה העירייה, כן כמו .13.1.2
לא יהא  הספקבהתאם להסכם. יובהר, כי  הספקידי  ו/או התוצרים שיוצרו על

 זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם בגין מימוש זכויות העירייה נשוא סעיף זה.
 

 מתחייב לפעול כדלקמן: הספקהפסקת השירותים כאמור לעיל,  שלבמקרה  .13.2
 

או /ו המידע כל את, הראשונה דרישתה קבלת עם ומיד לאלתר, עירייהימסור ל .13.2.1
 השירותים למתן הנוגעים החשבונותאו /ו האסמכתאותאו /ו המסמכים

 (;מגנטית מדיה גבי על המצוי מידע כל)לרבות, 
 

 ידי על ייבחר אשר אחרספק שירותים  כל ועם העירייה עם פעולה ישתף .13.2.2
 העברת ויבצע, השירותים מתן לגבי האחריות להעברת הקשור בכל, העירייה

 ;כאמור אחרשירותים  ספקל מסודרת תפקיד
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 עניינים ניגוד עלאיסור  .14
 

שלישים זולת העירייה, ובלבד  צדדיםו/או מי מעובדיו יהיו רשאים לספק שירותים ל הספק .14.1
לפי הסכם זה  הספקת יובוייחהתבמתן שירותים כאמור כדי להוות משום פגיעה ב יהיהשלא 

ל ניגוד או במתן השירותים מכוח הסכם זה ו/או כדי להעמיד אותו ו/או מי מעובדיו במצב ש/ו
 עניינים כלשהו עם העירייה. 

 
אחר כלשהו, באופן שיש בו  אדםלא יהיה רשאי לספק שירותים ל הספקאף האמור לעיל,  על .14.2

ספקת השירותים אמשום פגיעה ב העירייה של המשפטי היועץאו /ו העירייה גזבר של םלדעת
 במצב של ניגוד עניינים.  הספקו/או כדי להעמיד את  עירייהל
 

היר ומתחייב כי נכון למועד חתימת הסכם זה, הוא אינו מצוי במצב של ניגוד מצ הספק .14.3
עניינים בכל הנוגע למתן השירותים לפי הסכם זה, ואין חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין 
ההתחייבויות שלו ו/או מתן השירותים לפי הסכם זה לבין קשריו העסקיים, המקצועיים או 

בשכר ואו בטובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו, לרבות עסקה או האישיים, בין אם הם כרוכים 
התחייבות אחרת, וכי אין קשר כלשהו בין כל אחת מהן ובין גורם אחר הנוגע לתחומים 

 הקשורים במתן השירותים כאמור, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה. 
 

ובאמצעות  אצלו העובד הבכיר המשרה הנושא)באמצעות  יחתום הוא, הספק מחתימת כחלק .14.4
או /ו עירייה לעובד משפחה קרבת בדבר הצהרה על(, אנשי הצוות שפורטו במסמכי המכרז

 קרבת הצהרת)להלן: " לעיל כאמור עניינים ניגוד היעדר בדבר, וכן, רהט בעיריית ציבור נבחר
 .המכרז מסמכיל 15 כנספח"(, זאת בנוסח המצורף עניינים וניגוד משפחה

 
מצהיר בזאת כי נכון למועד חתימת הצדדים על הסכם, לא קיימת קרבת משפחה בין  הספק .14.5

ידו לבין עובד עיריית רהט ו/או נבחר ציבור -נושא משרה אצלו ו/או עובד בכיר המועסק על
 המכהן בעיריית רהט. 

 
על הסכם זה, הוא יחתום )באמצעות נושא המשרה הבכיר שלו( על  הספקמחתימת  כחלק .14.6

 . מסמכי המכרזל 15 כנספחבר קרבת משפחה וניגוד עניינים בנוסח המצורף ההצהרה בד
 

פה, ומיד לאחר מכן בכתב(, את היועץ המשפטי -לעדכן באופן מיידי )בתחילה בעל הספק על .14.7
של העירייה, לגבי כל שינוי בזהות הגורמים האחרים להן הם מספקים שירותים )בין תוספת 

כן, לגבי כל שינוי בנוגע לקרבת משפחה לעובד עיריית רהט ובין גריעה של גורמים כאמור(, ו
או נבחר ציבור, זאת על מנת שיוכל להחליט האם יש בדברים כדי להעמידו במצב של ניגוד 

 עניינים. 
 

 ץיועה להנחיות בהתאם הצדדים יפעלו, משפחה קרבת נוצרה או עניינים ניגוד של מצב נתגלה .14.8
 .העירייההמשפטי של 

 
יהיה מנוע מלהיות במצב של  הספקזה, יחולו גם לאחר סיומו של הסכם זה, וסעיף  הוראות .14.9

הסכם. ה, גם לאחר תום תקופת וניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים עם מתן השירותים מכוח
לספק שירותים בתחום מומחיות לצדדים  הספקאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן 

דו במצב של ניגוד עניינים מול העירייה בכל הנוגע ובלבד שלא יהא בכך כדי להעמי ,שלישיים
 לאירועים שאירעו במהלך תקופת הסכם זה.  

 
הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שלו )לרבות, הצגת מצגי שווא בעת כריתתו של  הפרת .14.10

, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה את הזכות לבטל הספקידי -הסכם זה(, על
ר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאית העירייה מכוח הסכם זה לאלת

 הסכם זה ו/או מכוח כל דין. 
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 אחריות ושיפוי .15
 

או מי מטעמה ו/או כלפי צדדים שלישיים /וכלפי העירייה  דין פי עליהיה אחראי  הספק .15.1
 ממתןתוצאה כלשהם לכל נזק, רכוש או גוף ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג שייגרם, כ

ו/או  הספקעל ידי  ונעש כאמור השירותיםהפרויקט או בקשר אליהם, בין אם  ניהולשירותי 
 אדם אחר מטעמו. כלעובדיו ו/או 

 
 שבאחריותופוטר במפורש את העירייה מאחריות לכל נזק מהנזקים ו בזאת מוותר הספק .15.2

 הספקל, שיגרמו הספקל על פי דין ש באחריותו אשרעיל ו/או מאחריות לכל פגיעה להנזכרים 
ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מועסקים, נציגים, 

ו/או  הספקים ו/או כל אדם הפועל מטעם מפקחמשנה, לקוחות, מבקרים,  קבלניקבלנים, 
 בקשר להסכם זה.

 
ו/או  עליושיוטלו שא בתשלום כל קנס ואו פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג יי הספק .15.3

 עליו בגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם. כדיןיחולו 
 

פי דרישתה הראשונה, בגין -על מיד, הישפה ויפצה את העירייה ו/או כל הפועל מטעמ הספק .15.4
 אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. הספקכל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה אשר 

 
, עם דרישה ראשונה הלעירייה עצמ אמורלשלם כל סכום כ הספקור, מתחייב בכל מקרה כאמ .15.5

בהן  ה)לרבות, שכר טרחת עורכי דין( שהעירייה עמד סבירותשל העירייה, בתוספת הוצאות 
 .אמורו/או תביעה כ דרישהובשל הצורך להתגונן מפני  אתו/או תביעה כז דרישהבקשר לכל 

 
 העירייה לידי הגיעה עם מיד דרישה או תביעה כל תאודו ספקל להודיע מתחייבת העירייה .15.6

 של המלאה אחריותו ועל חשבונו על בפניה מראש להתגונן לו לאפשר, לעיל לאמור בקשר
 או/ו תביעה בכל להתפשר תוכל לא העירייה. כאמור בהתגוננות פעולה עמו ולשתף, הספק

 תחול ולא, חריותוא על – הסכמה ללא כן ועשה וככל הספק בהסכמת אלא כאמור דרישה
 .השיפוי חובת זה במקרה

 
 ביטוח  .16

 
, מאחריותו לנזק או אובדן כןפי הסכם זה ו-על הספקהתחייבויות  כלמבלי לגרוע מ .16.1

כמפורט  יםביטוחה כל אתמתחייב לעשות  הספקפי דין, -להם הוא יהיה אחראי על
 למסמכי המכרז( 9טופס מס' )בנוסח שצורך בנספח אישור על קיום ביטוחים 

 (. ביטוחים" עריכת "אישור)להלן: 
 

 בלבד. הספקעלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .16.2
 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור עריכת ביטוחים,  .16.3
הנם מינימאליים ואין בהם משום אישור של העירייה או  מי מטעמה להיקף וגודל 

 הסיכונים העומדים לביטוח.
 

יהיה לערוך ביטוח ולקבוע סכומים כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,  הספקעל  
 לעירייה  ולצד שלישי כלשהו.

 
יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף  הספקבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך  .16.4

כלפי העירייה והבאים מטעמה. ויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם  הספקשל מבטחי 
 ן.לנזק בזדו

 
, יהיה סעיף בדבר וויתור על טענה בדבר הספקבכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך  .16.5

ה הביטוח, חוזלחוק  59ביטוח כפל כנגד העירייה ומבטחיה כפי הרשום בסעיף 
 .1981-התשמ"א
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ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות נשוא ההסכם בפועל,  14 .16.6
לעירייה את נספח  אישור עריכת ביטוחים,  כשהוא  ספקההם, ימציא יניהמוקדם מב

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח -חתום על
 הרשומים בו. 

 
 הספקימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור עריכת ביטוחים, ימציא  14 .16.7

בטחיו בסיפא שלו תחת לעירייה שוב את אישור עריכת ביטוחים כשהוא חתום על ידי מ
 הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

 
 הספקיחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא  הספקבמידה ו .16.8

לעירייה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח  החדש. תהליך זה 
 ת וההתחייבויות נשוא הסכם זה.יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודו

 
על פי   הספקהאמור בסעיף ביטוח זה, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .16.9

 ההסכם ותנאיו. 
 

באם אישור עריכת ביטוח    הספקהעירייה תהיה זכאית לא להפעיל את ההסכם עם  .16.10
 לא הומצא לה במועד שצוין לעיל.

 
 תנאי מהותי בהסכם.  , תהווה הפרה שלזההפרה של סעיף ביטוח  .16.11

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  .16.12

מאחריותו על פי תנאי ההסכם או על פי דין, בין אם חברת   הספקפטור כלשהו ל
הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי 

ין בו כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו העירייה כאמור לעיל, א
 של הביטוח.

 
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום  .16.13

 ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  .16.14
 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  הספקהסדרת ביטוח כנדרש, יישא המצאת או אי 

 
לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  הספק .16.15

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות.
 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות  הספק .16.16
 פי תנאי הפוליסות.-מוטלות על המבוטח עלהעצמיות ולמילוי כל החובות ה

 
לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  הספק .16.17

 הנקובים בפוליסות.
 

מתחייב להסדיר ביטוח לרכוש שלו ושל עובדיו אשר ימשמש אותם בהימצאם  הספק .16.18
 בחצרי העירייה.

 
ר תום ההתחייבויות על פי מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאח הספק .16.19

 הסכם זה ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין.
 

 והבאים העירייה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לה תהיה לא כי מצהיר הספק .16.20
, זה בהסכם המוזכרים הביטוחים י"עפ בעבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמה

 מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל אותם בזאת פוטר והוא
 כלפי מי שביצע נזק בזדון. יחול לא
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את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה והבאים  הספקהפר  .16.21

אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה  הספקמטעמה, יהא 
אחרות, כלפי העירייה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל  לו תביעות ו/או טענות, כספיות או

 .הטענה כלפי
 

בהתחייבות לפי המפורט לעיל במלואם או בחלקם, תהיה העירייה  הספקלא עמד  .16.22
ועל  הספקזכאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

 לכל סעד אחר. חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה
 

, תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך הספקהזכות לערוך ביטוח במקומו של  .16.23
 תקופת ההסכם.

 
 ותכללי הוראות .17

 
מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם מבקר מטעמה של עיריית רהט ו/או של מדינת  הספק .17.1

 פקהסישראל, ככל שהליך בירור ו/או ביקורת כאמור ייעשה לצורך בחינת התנהלות 
ו/או  ו/או פרויקט/ים שהועבר/ו שהועבר לטיפולו )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(

 לצורך בחינת התנהלות מנהל הביצוע )תיאום ובקרה(. 
 

או מחלוקות מכל סוג שיתגלעו בין הצדדים, לא יהוו עילה לאי קיום /וחילוקי דעות  .17.2
ולא יפגעו בביצוע או לעיכוב בביצוע התחייבויותיו  הספקהתחייבות כלשהי של 

 ישלם את תשלומי התמורה עפ"י חוזה זה במועדם.  עירייההפרויקט ובלבד שה
 

 סודיות על שמירה .17.3
 

 סוד או מידע כל', ג לצד להעבירמתחייב שלא לעשות שימוש ו/או  הספק .17.3.1
, העירייה בעסקי אחר באופןאו /ו בפרויקט הקשור מסחרי או מקצועי

 שהעברתם למסמכים מתייחס מורהא אין כי מובהר. וענייניו נכסיו
 ..לעירייה השירותים מתן במסגרת נדרשת

 
)לרבות,  השירותים במתןידו -על שיועסקו העובדים מן אחד וכל הספק .17.3.2

 סודיות על לשמירה התחייבות על יחתום(, אחר עובד שיחליף עובד כל
 (. 71' מס טופס) המכרז למסמכי שצורף לנוסח בהתאם זאת

 
הוראות סעיף זה ו/או הפרת ההתחייבות בדבר קיום -, כי אימובהר .17.3.3

ידי הספק ו/או מי מבין עובדיו, תהווה הפרה יסודית -שמירת הסודיות על
הספק ו/או  כנגדשל הסכם זה, וכן, תעניק לעירייה עילת תביעה נפרדת 

 כנגד מי מבין עובדיו גם לאחר שהסכם זה יגיע לקצו. 
  

ו/או  אחר, כל מסמך כןות ותכניהאו /ו החשבונותאו /ו אסמכתאותכל ה .17.3.4
, הספקו/או מי מטעמו במסגרת שירותי  הספקחומר אחר שיוכן ע"י 

הבלעדית  ה, יהיו בבעלות"(המסמכים)להלן: " מגנטית במדיה לרבות
של העירייה החל ממועד תחילת הכנתם, בין שהושלמה הכנתם  והיחידה

ל עת להשתמש בהם בכ תהיה זכאיתובין שזו טרם הושלמה, והעירייה 
 שהי.כללפי שיקול דעתו הבלעדי לצרכיו, אף אם יבוטל הסכם זה מסיבה 

 
 דרישתה עם מיד כאמור המסמכים כל את לעירייה ימסור הספק .17.3.5

 סיבה מכל בידיו לעכבם רשאי יהיה לא והוא העירייה של הראשונה
 ידי גזבר העירייה.-אופן מסירת המסמכים כאמור ייקבע על .שהיא
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 זכויות עברתה או הסבה איסור .17.4

 
אינו רשאי  הספקלגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, מובהר כי  מבלי .17.4.1

עביר להאו /ו, זה הסכם שלפי חובותיואו /ו זכויותיו את לאחרים סבלה
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעביר ו/או 

חלקן,  לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה, כולן או
 לאחר או לאחרים.

 
או יותר מן המניות של  20%סעיף זה, הסבה זכויות הנה העברת  לעניין .17.4.2

)מכל סוג שהוא( ו/או חלקים בשותפות ו/או הזכויות למנות  הספק
 מנהלים ו/או הזכות לקבלת רווחים. 

 
 האו לשעבד את התחייבויותי/ולהסב ו/או להעביר  תהיה זכאיתהעירייה  .17.4.3

לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל אדם או גוף משפטי  הו/או זכויותי
לכך ובלבד שיובטחו  הספקצטרך לקבל את הסכמת ת, מבלי שהזולת

 .הספקזכויות ה
 

ו/או  עיכבון זכות תהיה לא הספקל כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען .17.4.4
, זה בחוזה הקשור אחר עניין בכלאו /ו ואזכות קיזוז מכל סוג שה

 החוזים לחוק 53 וסעיף 1974-"ההתשל, הקבלנות חוקל 5 סעיף והוראות
. הפרת הוראות סעיף הספקל ביחס יחולו לא 1973-"גתשל(, כללי)חלק 

 זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
 

לא יחשב ולא יתפרש כויתור,  העירייהשום איחור בשימוש בזכויות ע"י  .17.4.5
במפורש מראש ארכה, הנחה, הסכמה או הודעה, אלא אם, ורק אם, ניתנו 

 ובכתב, ותחולתם ונפקותם רק מהמועד שנקבע בכתב.
 

 חוזית התיישנות .17.5
 

כנגד העירייה או מי מטעמה,  ספקהאמור בכל דין, תביעות שיש ל למרות .17.5.1
בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה 

  בין השניים.  המוקדםאו ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים, לפי 
 

מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה  המתכנן .17.5.2
 19של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח
 

 צד הודעת העירייה כנגד להגיש ספקמה למנוע כדי זה בסעיף באמור אין .17.5.3
 תקופת לאחר אף, זה וזהח עם בקשר נגדם שהוגשו בתביעות שלישי

 .זה סעיף לפי המקוצרת ההתיישנות
 

 העירייה.  שלהחתימה  מורשיידי -זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על הסכם .17.6
 

ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבהסכם זה הוקנו או ניתנו  להסיר .17.7
 הדבר ואיב, לא הספקלעירייה תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי 

לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמדו לעירייה לפי כל דין, לרבות חוק 
-ה"התשלוחוק הסכם הקבלנות,  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

או /ו תרופה בכל הספק, והעירייה תוכל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט כנגד 1974
 .לנכון ימצאש כפי כוחאו /ו סמכותאו /ו סעד

 
החתימה כדין של  מורשיזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת  חוזה .17.8

 הצדדים.
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 הסר ספק כל ספק, מובהר כי על הסכם זה יחול הדין החל במדינת ישראל.  למען .17.9
 

 ידון, ביטולואו /ו הפרתו, קיומו, כריתתו לעניין לרבות, זה הסכם עם בקשר סכסוך כל .17.10
 הוא מושבו מקום ואשר, בסכסוך לדון עניינית מבחינה המוסמך המשפט בבית ורק אך

 .בלבדשבע -באר בעיר
 

 הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  כתובות .17.11
 

 הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות:  כל
 

שור קבלה, ואז יראו מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אי משלוח .17.11.1
את ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה 

 בדואר. 
 

 ליעדה כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה באמצעות משלוח .17.11.2
 .משלוחה ממועד אחד עסקים יום בתוך

 
 ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  במסירה .17.11.3

 
 
 

 חתום:ולראיה באנו על ה
 

 
 
 

 הספק  עיריית רהט
באמצעות מורשי החתימה מטעמה ראש 
העירייה, ____________, גזבר העירייה 
______________, והחשב המלווה 

.________________ 

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה  
________________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 

 
רון שטיין עו"ד, מאשר כי הסכם אני הח"מ, ש

ידי המורשים -זה נחתם בשם עיריית רהט על
 לחתום בשמה.

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי 

באמצעות המורשים  הספקהסכם זה נחתם בשם 
 לחתום בשמו על הסכם זה.

   
 _____________, עו"ד  שרון שטיין, עו"ד

   
 אריך: _________________ת  תאריך: _________________
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 'ג מסמך
 9/2018מכרז 

 דכון ספר נכסי העירייהע - מפרט שירותים
 

 השירותים כוללים את הפרטים הבאים:מבלי לגרוע מכל ירת הוראות המכרז וההסכם, מובהר כי 
 
 מהות העבודה .1

 
 .שות המקומיתרכלל נכסי השל אשר יהווה מאגר של העירייה, הכנת ספר נכסי מקרקעין  .1.1

 
כוללים את כל נכסי המקרקעין אשר המועצה בעלת זכויות בהם רשות המקומית נכסי ה .1.2

או שאמורים להירשם על שם העירייה מכוח  )חכירה, בעלות, הרשאה לפיתוח זכות אחרת(
תכנית תקיפה )אף אם טרם נחתם לגביהם מסמך כלשהו(, לרבות נכסים שצדדים אחרים 

 פלשו אליהם. 
 

בהם רשומות בלשכת רישום המקרקעין  העירייה שזכויות נכסים על הן חל השירות כי, מובהר .1.3
 כבעלת זכויות בהם.הירשם רשאית לשהיא הנכסים ו/או רשות מקרקעי ישראל, והן את 

 
השירות חל על נכסים אשר מכוח הליכי תכנון שטרם הושלמו, הם עתידים לעבור מידי  .1.4

 העירייה לצד שלישי כלשהו. 
 

ה של כלל נכסי הרשות המקומית, במגוון רחב של חתכים: תכניות בניין השירות מחייב בדיק .1.5
וכולל בדיקה במשרדי  עיר, הסכמי חכירה/הרשאה, מכרזים של הרשות המקומית וכיו"ב

הגופים האחראים )הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט, רשות מקרקעי ישראל, הרשות 
 .להסדרת התיישבות הבדואים וכיו"ב(

 
 בהתאם לתקנות רישום נכסי מקרקעין: ונים ממוחשבהקמת מסד נת .2

 
 עירייה. הקמת מאגר מידע על נכסי ההשלמה/ .2.1

 
)כולל  רלוונטיים לנכס, ככל שהם פירוט כל הנתונים האפשריים לריכוז ולקליטה בכל נכס .2.2

 ידי צד שלישי, בין בהסכמת העירייה ובין שלא בהסמכתה(.-נכסים שמוחזקים על
 

 ניהול ממוחשב.יכולת  .2.3
 

 .הצגת נתונים עדכנים בזמן אמת .2.4
 

 .מעקב אחר שינויים תכנונים סטטוטוריים, משפטיים, פיזיים ותחזוקתיים .2.5
 

, רשות מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעיןהעירייה )ערכות לקראת רישום זכויות יה .2.6
 הרשות להסדרת התיישבות הבדואים(.

 
  פירוט נכסים שהעירייה שוכרת מצדדים שלישיים. .2.7

 
 הנדרשים הסקר תוצרי .3

  
 .בסיס נתונים במערכת לניהול נכסים .3.1

 
 .תדפיס נכס המכיל את המידע הקיים בכרטסת הנכס לפי הנחיות משרד הפניםהפקת  .3.2

 
 .דוח המכיל את רשימת הנכסים לפי הנחיות משרד הפניםהפקת  .3.3
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  , הכולל את הפרטים הבאים: תיק פיזי לכל נכס הכנת .3.4
 

 תיאור הנכס, גודלו של הנכס.  .3.4.1
 לפי תב"ע )מס' תכנית, מס' מגרש, שימושים, אכיפה ופיקוח(. יהויז .3.4.2
 גוש/חלקה.  זיהו  .3.4.3
 זיהוי לפי כתובת.  .3.4.4
 מצב פיזי נתוני שטח, מבנה שטח קרקע.  .3.4.5
 . )כולל חריגות( זכויות בניה בנכס .3.4.6
 . נתונים בדבר הפקעות, הלכי הפקעה שבוצעו או שיש לבצע .3.4.7

 
 צדדים שלישיים בנכס: .3.5

 
 חוזי חכירה.  .3.5.1
 ת  במידה וקיים.שכירו .3.5.2
  הרשאות שימוש )מכוח מכרז או הליך הקצאה(.  .3.5.3

 
 . )ככל שקיים( מדידת המבנה על גבי המגרש/מגרש פנוי .3.6

 
 . תיעוד ויזואלי של הנכס .3.7

 
 דוחות לביצוע הכוללים המלצות להמשך הטיפול.  .4
  
  

 


