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 מועצה מקומית קצרין  
 ההמועצעבור  יועץ ביטוחלמתן שירותי   09/2023מכרז פומבי מספר 

 

 הזמנה להציע הצעות 

"  מועצה המקומית קצריןה .1 בזאתמועצה ה)להלן:  יועץ  למתן שרותי    מחיר  הצעותקבלת    "( מזמינה 
פי ההוראות והתנאים כמפורט  -הכול על   ,"(השירותים )להלן: "ו/או מי מטעמה    מועצהעבור ה  ביטוח 

 . במסמכי המכרז
 
 ./https://katsrin.comה בכתובת  מועצשל ה  באתר האינטרנט   בתנאי המכרז קודם לרכישתו ניתן לעיין   .2

ת שקלים  חמש מאו)  ₪  500  תמורת תשלום סך שלה,  מועצהמכרז ניתן לרכוש במשרדי ה  וברתאת ח
רכישת מסמכי    לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.  ,בשום מקרה  אשר לא יוחזרו    ₪(,

 המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.  
 

י .3 ולא  עד  הבהרה  בקשות  ו/או  שאלות  לשלוח  באמצעות    12:00שעה  ב  20/2/2023  יוםמאוחר  ניתן 
ת  באמצעובאחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן    gizbarut@qatzrin.muni.ilדוא"ל:  

הודעתם.   קבלת  על  חוזר  ה  המועצה  תשובותאישור  באתר  המציעים  מועצ יפורסמו  באחריות  ה. 
ה  מועצ ודעה ו/או עדכון שתפרסם הה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל ה מועצלהתעדכן באתר ה

ה הבהרה,  שאלות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שיתקבלו  שאלות  המכרז.  עם  תהא  מועצ בקשר  ה 
ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק  רשאית לדחות  

 ה. מועצה, כאמור, תחייבנה את המועצתשובות בכתב שתפורסמנה באתר ה
 

יש   .4 ע"י המציע,  חתומים  כל מסמכי המכרז כשהם  בצרוף  באת ההצעה  כרוכים,    2- למסור  עותקים 
ואטומה  במעטפה    מס'מכר"  יירשם:עליה  חתומה  פומבי  שירותי    09/2023  ז  ביטוח למתן  .  "יועץ 

שב המכרזים  לתיבת  בלבד  ידנית  תוגש במסירה  יאוחר  מועצההצעה  לא  בשעה    27/2/2023מיום  ה, 
   .בדיוק 15:00
 

 מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.   .5
 

 ה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא.  מועצמובהר, כי ה .6
 

מבלי לגרוע  ,  והיא רשאית  ביותר או כל הצעה שהיאהזולה  מתחייבת לקבל את ההצעה    המועצ האין   .7
  ., להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  מכרז זהבהוראות  מכלל האמור  

ה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים  מועצבנוסף, ה 
 מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים 

  .וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהםעתה המוחלט, ול דושיקניה  ראות עיוהכל לפי 
 

 .המינים כאחד 2- נקבה, אך מתייחסות ל  /הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר .8
 

 
 בברכה,          

 
 דימי אפרצב     

 המועצה המקומית קצרין ראש                          
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 סמכי המכרז כוללים מ

 ראות ותנאי המכרז וה :1מסמך 
 

 המציע  של כלליים פרטים:  נספח א' 

 : תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע נספח ב' 

 אישור על מתן שירותים וחוות דעת : נספח ג' 

 עו"ד מטעם המציע אישור : 1נספח ד' 

 בוטל: 2נספח ד' 

 המוצע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות  ביטוחתצהיר מטעם ה: נספח ה' 

 בוטל : ו'  נספח

 בוטל : נספח ז' 

 : נוסח ערבות בנקאית )ערבות מכרז(  נספח ח' 

 התחייבות המציע וכתבתצהיר : נספח ט' 

 בדבר אי תיאום מכרז תצהיר : נספח י' 

   1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר המציע לפי חוק  נספח יא':

 : תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  נספח יב' 

 העדר ניגוד עניינים ר תצהי: נספח יג' 

 התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים: נספח יד' 

 והעסקת עובדים זרים כחוק תצהיר על תשלום שכר מינימום נספח טו':

 תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של העובדים  : נספח טז' 

 עבודהיחסי  -כתב שיפוי   נספח יז':

 ה המועצה ו/או לחבר מועצעובד הצהרה בדבר העדר קרבה לה: נספח יח' 

 
 מושא המכרז ומחירון המכרז  םמפרט השירותי : 2מסמך 

 
 החוזה :3מסמך 

     
 אישור קיום ביטוחים נספח א':

 ביצוע : ערבות ב'  נספח

   (המציעולמניעת ניגוד עניינים )התחייבות לשמירה על סודיות  :ג' נספח 

 ( עובדי המציע)ניגוד עניינים  התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת :ד' נספח 

 : הצהרה והתחייבות כעובד/ת הספקה' נספח 

 
 טופס הצעה כספית מטעם המציע : 4 מסמך

 
מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את 

 פרט להשתתפות במכרז. ה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחרמועצהינם רכוש ה
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 1מסמך 
 הוראות ותנאי המכרז 

 
 מהות המכרז  .1
 
המקומית ה "קצרין    מועצה  בזאתהמועצה)להלן:  מזמינה  שרותי    מחיר  הצעות קבלת    "(  ביטוח למתן  עבור   יועץ 
 . כמפורט במסמכי המכרז פי ההוראות והתנאים- , הכול על"(השירותים )להלן: "ו/או מי מטעמה ה  מועצה
 
 המכרז כי מסמ .2

 

ה .2.1 רכוש  הינם  לשום  מועצמסמכי המכרז  ולא  הגשת הצעות למכרז  למציעים למטרת  נמסרים  והם  ה, 
  – מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו  

 ה ובין אם לאו. מועצוזאת בין שהגיש הצעה ל
 

  שהוא   וסוג   מין  מכל  אחריות   תחול  לא   אותם   ימשושש  היועצים  כל  או/ו  המכרזים  ועדת   או/ו  ה מועצה  על .2.2
  המכרז   למסמכי   הקשור  בכל  או/ ו  המכרז   במסמכי  שחלו  השמטה   או/ו   דיוק  אי  או/ו  לטעות  הנוגע   בכל

  הליך   במסגרת  פה  בעל   או /ו   בכתב   למציעים  נגיש  שהיה  או /ו   יימסר   או/ו  שנמסר  למידע   הנוגע   בכל   או /ו
 .המכרז

 
 

 מהות השירותים הנדרשים  .3
 

, בהתאם לתנאים הקבועים  המועצ של הה  תתחומי פעולב  ביטוחיועץ  למתן שרותי    מתייחסזה    מכרז .3.1
 למסמכי המכרז להלן.   2במסמכי המכרז, לרבות במסמך 

 
  ה, ויהאמועצשל ה  פי ההנחיות וההוראות-פעל עלו/או מי מטעמו י  התקופת ההתקשרות, הזוכ  הלךבמ .3.2

 . המועצהלמנהלת הכללית של ישירות  ף כפו
 

   ;מועצהצרכי הביטוח של הקת בדי .3.3
 

   ;מועצהייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של ה .3.4
 

   מתן מידע שוטף לגבי התפתחויות ועדכונים בתחום הביטוח; .3.5
 

, לרבות  מועצההובלת תהליך חידוש פוליסות הביטוח והתאמת פוליסות הביטוח בהתאם לפעילות ה .3.6
ל פוליסות הביטוח  וכן ניסוח ועריכה ש  מועצהמתן המלצות לרכישת ביטוחים התואמים את פעילות ה 

   , כולל בדיקת פוליסות בכל חידוש;מועצהשל ה
 

, כולל בטיפול מול מבטחים,  מועצהותביעות שהוגשו על ידי ה  מועצה ליווי וסיוע בטיפול בתביעות כנגד ה  .3.7
  ם ומומחים אחרים מטעמם;ביטוחה
 

לרבות מענה על כלל שאלות  ,  מועצהשל הייעוץ וניסוח סעיפי ביטוח ונספחי ביטוח בהסכמי התקשרות   .3.8
בדיקה ואישור של נספחי    .7  מפרסמת;  מועצההבהרה עם צדדים שלישיים ובמכרזים והתקשרויות שה 

ביטוח, לרבות, התכתבות ומשא ומתן עם סוכני ביטוח, יועצי ביטוח וחברות ביטוח להתאמת נספחי  
   ;מועצההביטוח לדרישות ה 

 
   שא שיש להם היבט ביטוחי;כל שאלה ונומתן ייעוץ שוטף וחוות דעת ב .3.9

 
   ומול חברות הביטוח בהתאם לנדרש;  מועצההשתתפות בדיונים פנימיים ב .3.10

 

 

 ההתקשרות תקופת .4
 
הזוכה   .4.1 עם  ההתקשרות  זהתקופת  מכרז  פי  למשך    על  הסכם    24הינה  ייחתם  בו  מהמועד  חודשים 

ה  של  ידי מורשי החתימה  על  הזוכה  עם  "מועצההתקשרות  )להלן:  לההתקשרותפת  תקוה  ה  מועצ"(. 
חודשים או חלק מהן )להלן:    12  בנות  תקופות נוספות  2-שיקול הדעת הבלעדי להאריך את ההתקשרות ל
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לכל היותר    –חודשים, דהיינו    48"(, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  תקופת הארכה"
 שנים.  4

 
ה .4.2 לעיל,  האמור  אף  ההתקשרו מועצעל  את  להביא  רשאית  תהא  תקופת  ה  כל  במהלך  סיום  לידי  ת 

ה, זאת לרבות  מועציום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה  90בהודעה מראש ובכתב, בת    ההתקשרות
 תקציב.  בשל שיקולי

 
ה תהא רשאית  מועצהחודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון, באופן שה  (6ששת ) .4.3

תה וללא צורך במתן  פי שיקול דע-ימים מראש, על  30במהלכה בדבר הפסקת העסקתו    לזוכה להודיע  
 פי ההסכם לשביעות רצונה.-הנמקה מיוחדת ולמקרה והזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .5

 

הסף   .5.1 תנאי  כל  על  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  העונים  מציעים  ורק  אך  במכרז  להשתתף  רשאים 
 :להלן  המפורטים המצטברים

 
שנים לפחות    3א משרד ייעוץ הפועל בישראל ומתמחה בתחום הביטוח, בעל ניסיון של  ע הוהמצי .5.1.1

ייעוץ בתחום הביטוח לשלושה גופים ציבוריים  ההצעותהשנים שקדמו להגשת    7במהלך   , במתן 
רשות מקומית או עיריה  מיליון ₪, מהם לפחות    50-שונים לפחות, שמחזור ההכנסות שלהם גבוה מ

 אחת.
 

שעות ייעוץ בשנה לכל    90המציע, לכל אחד מהגופים/חברות כאמור היה    ידין על  עוץ שניתהיקף היי .5.1.2
   הפחות. 

 
  12)   הציבוריים והחברות שהציג המציע לא יקטן משנה אחת ברציפות  מהגופיםהייעוץ לכל אחד   .5.1.3

   .חודשים(
 

זה   לעניין סעיף  ציבורי"  שלתית,  עירייה, רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברת בת ממ  -"גוף 
א' לפקודת העיריות ,צה"ל, משטרת ישראל,   249יף  משרדי ממשלה, תאגיד עירוני כמשמעותו בסע

   תאגיד שהוקם על פי דין, וכן תאגיד המוחזק באופן מלא על ידי איזה מהמפורטים לעיל.
 

לעניין   ממשלתית"  בת  ו"חברת  ממשלתית"  זה  "חברה  החברות    - סעיף  בחוק  כמשמעותן 
 . 1975 –"ה הממשלתיות, תשל

 
זה   לעניין סעיף  ביטוח"  ביטוחים במסגרת    –"תחום  לסוגיהם,  וחבויות  ביטוחי רכוש  תחום של 

   מכרזים והתקשרויות לרכש טובין, לקבלת שירותים, ולביצוע עבודות קבלניות.
 

מומחים בתחומי הביטוח, ומתוכם עורך דין אחד לפחות    3אורגנים לפחות    כעובדיםהמציע מעסיק   .5.1.4
   ה כאמור בתחום הביטוח.()המומח 

 
זה   מעביד ומקבל  -כל מי שמתקיימים בינו לבין המציע יחסי עובד   -"עובד אורגני" לצורך סעיף 

   משכורת בתלוש שכר מאת המציע.
 

לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  בעל תואר אקדמי ממוסד    - "מומחה" לצורך סעיף זה 
ל ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל  בישראל, או בעל תואר ממוסד שהוכר ע 

 ר שקילות מטעם משרד החינוך בארץ באחד או יותר מהתחומים: ואשר לגביו נתקבל אישו
 

ו בעל ניסיון בתחומי ביטוח  כלכלה, ביטוח, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה ,מנהל עסקים, והינ
   הצעות.ת(, המסתיימות במועד הגשת ה השנים האחרונות לפחות )מלאו  5רכוש וחבויות, של 

 
המציע ו/או כל מי שקשור אליו )לרבות כל תאגיד השולט במציע ,כל תאגיד    המציע ו/או מי מעובדי .5.1.5

נושא משרה בו וכל  שבעל שליטה או נושא משרה במציע או מי מקרוביהם הינו בעל שליטה או  
לחברת ביטוח ו/או חברה קשורה    תאגיד הנשלט בידי המציע( ו/או כל מי מטעמו, אינם משווקים 

עובדים ו/או מועסקים בידי ו/או  ו/או אינם מקבלים ו/או זכאים לקבל הטבות    בתחום הביטוח 
לפחות   ,והכל  ביטוח  סוכן/סוכני  ו/או  ביטוח  ה  12מחברת/חברות  למועד  קודם  גשת  חודשים 

הסף, כאמור    ההצעות. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי
   לעיל.
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 . הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים )לרבות רישיון עסק( רישיוןהמציע בעל כל  .5.1.6
 

 . 1976- הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו האישוריםהמציע בעל כל   .5.1.7
 

 עוסק מורשה.  יחיד שהינו המציע הינו שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין או  .5.1.8
 

יות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי הסף של המכרז היא  כי האישמובהר, 
לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר  האישיות המשפטית החתומה על מסמכי המכרז.  

מציעים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות, אשר הוקמו במיוחד לצורך  
 .  השתתפות במכרז זה

 
 עמידה בתנאי זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים:  כחתלהו

 
התאגדות של  תעודת עוסק מורשה ומסמכי  על המציע לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של   .5.1.8.1

ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי  - מאומת על)העתק    השותפותאו    התאגיד
 שם של התאגיד )ככל ששונה(. 

לצרף להצעתה, תדפיס של    מועצהם הרלבנטי )קרי, על  אצל הרשהתאגיד  של    מעודכןתדפיס   .5.1.8.2
 התאגיד מרשם החברות(.   

 למסמכי המכרז. ד' כנספחבדבר מורשי החתימה, בנוסח המצורף המסומן  עו"דאישור  .5.1.8.3
 

חות שקדמו  פשנים ל  3תקופה של  בהמוצע לצורך מתן השירותים בעל רישיון בתוקף    יועץ הביטוח  .5.1.9
 . ות במכרז ברציפותהאחרון להגשת הצע למועד  

 
 : בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הלהוכחת עמיד 

 
  העתק תעודת רישיון בתוקף.  .5.1.9.1
 

המקרקעין על פי חוק    ביטוח המוצע לצורך מתן השירותים על ידי המציע רשום בפנקס    ביטוחה .5.1.10
 . 2001-המקרקעין, התשס"א   ביטוח

 
 : בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הלהוכחת עמיד 

 
   העתק הרישום בתוקף. .5.1.10.1

 
  יועץ ביטוח )כולל(, במהלכן סיפק שירותי    2018-2021מוכח בכל אחת מהשנים  המציע בעל ניסיון   .5.1.11

 ועדות לתכנון ובניה / משרדי ממשלה ויחידות סמך.   /רשויות מקומיות ל
 

 להצעתו: לצרף המציע   עמידה בתנאי זה, עללהוכחת 
 

בנוסח    בדבר תצהיר   .5.1.11.1 עבר  ב'ניסיון  מתן  מסל  נספח  על  "אישור  נספח  ולצרף  המכרז  מכי 
 . המכרז להלן  למסמכי נספח ג'שירותים וחוות דעת" בנוסח 

 
המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו,   .5.1.12

ובנוסח   31.5.23בתוקף עד ליום  להיות הערבותעל . (שקלים חדשים)חמשת אלפים ₪  5,000בסך 
  – למסמכי המכרז. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש    ח'   כנספח   ורף המסומןהמצ

 .תיפסל על הסף
 

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .6
 

. לשם  1976  -  המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .6.1.1
למסמכי    'יאכנספח  סח המצורף המסומן  כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה בנו

 המכרז.  
 

לעובדי ה .6.1.2 נעדרים קרבה  ושותפיו  מנהליו  ו/או חבר  מועצהמציע,  זה  מועצה  תנאי  להוכחת  על  ה. 
 למסמכי המכרז.   נספח יח'כ הצהרה בנוסח המצורףלצרף  המציע 

 
פקודת  המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .6.1.3

 .1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
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 בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור  .6.1.4

 
 המציע רכש את מסמכי המכרז. צילום מהקבלה יצורף למסמכי המכרז.  .6.1.5

 
התעודות /בתנאי הסף. בכל מקרה בו האישוריםאי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה  

 הצעה וכן בכל תקופת ההתקשרות.הינם בעלי תוקף, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההנ"ל  

 להצעה  לצרף שיש  נוספים ואישורים מסמכים .7
 

את  לצרף למסמכי המכרז     יםעל המציע בנוסף למסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף,   .7.1
   :הבאיםהמסמכים 

 
 הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.  .7.1.1

 
 ם המוצעים. ביטוח פרופיל לכל ה  -, ואם המציע תאגיד פרופיל המציע .7.1.2

 
 כל מסמך הבהרה ו/או שאלות ותשובות שפורסמו בקשר עם המכרז חתומים ע"י המציע.   .7.1.3

 
ד מנושאי המשרה במציע )כגון:  המציע עצמו וכן כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחתצהיר לפיו   .7.1.4

מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או  חברי דירקטוריון, 
מכרז בעבירה שיש עמה  ב)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה    7במהלך    הורשעומשאבי אנוש(, לא  

 למסמכי המכרז.כנספח יב' קלון, זאת בהתאם לנוסח המצורף 
 

" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, על  עבירה שיש עמה קלוןזה, "סעיף    לעניין 
גזר דין שיש כנגד המציע. יובהר,  המציע יצרף כל הכרעת דין ו/או   .עבירה מסוג "פשע" או "עוון"

-2014כי ככל ויתברר כי המציע הורשע בעבירה שיש עימה קלון כאמור בהגדרה לעיל, בין השנים  
 ויראו את המציע כמי שחל לגביו ניסיון רע כאמור בתנאי הסף להליך.    הצעתו תיפסל  על הסף   0202

 
  ומעביר   מינימום  משכר  פחות  לא  לעובדיו  משלם   המציע  כי  המאשר,  ד"עו   י"ע   מאומת,  חתום  תצהיר .7.1.5

, בהתאם  ומנוחה  עבודה  שעות   חוק  על   מקפיד  וכן,  בחוק  כנדרש  הסוציאליים  התשלומים   כל   את
 .  1למסמך  כנספח טז'צורף לנוסח המ

 
המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם  .7.1.6

ה לא יהיה תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות  מועצה
 יח'-נספחים יג' וכורף  שלו ו/או נושאי משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצ

 .  מסמכי המכרזל
 

 כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז.    .7.1.7
 
והאישורים   .7.2 המסמכים  כל  אליה  מצורפים  שלא  הצעה  לפסול  רשאית  המכרזים  ועדת  כי  בזה  מודגש 

ההשתתפות    המפורטים בתנאי  עומדת  שאינה  הצעה  ו/או  הנדרשים  הפרטים  ובהם  חלקם  ו/או  לעיל 
 ה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז. במכרז ו/או הצע

 

  לדרוש ,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי ,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע   מבלי .7.3
  המלצות   או/ו  חסר מידע  להשלים  ליתן הבהרות ו/או  למכרז  ההצעות  הגשת לאחר  מהמציעים  אחד  מכל

  הסף   בתנאי   מטעמו  מי  או/ ו  המציע  של   עמידתו  בחינת  לצורך  היתר  בין  ,דקלרטיביים  אישורים  או/ו
 .לעיל  שפורטו

 
כתנאי    המכרזים ועדת   .7.4 המקצועיות  אפשרויותיו  בדבר  לרבות  פרטים,  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהיה 

ה לפנות ללקוחותיו  מועצ ה את הפרטים וכן לאפשר למועצ להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק ל
 ניסיונו. לצורך בחינת  
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 אופן הגשת ההצעה  .8
 

להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים בשני עותקים )מקור והעתק(, כאשר    המציעעל  .8.1
המקור והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כל אחד בנפרד, ויוכנסו למעטפה  

 . "יועץ ביטוחתי למתן שרו 09/2023 מכרז פומבי מס'"  יירשם:עליה   סגורה אחת
 

  15/02/2023מיום  ה, עד ולא יאוחר  מועצרה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי הההצעה כאמור תוגש במסי .8.2
 . מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו בדיוק.  15:00בשעה 

 
אי  על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנ .8.3

 . כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציעש באופןהבהרות, לתשובות שאלות והמכרז, לרבות מסמכי 
 

על .8.4 ואושרו  המכרז  של  ההבהרות  בהליך  הועלו  שלא  המציע,  של  תנאי  או  הסתייגות,  הערה,  ידי  -כל 
ה בכתב במסגרת תשובות הבהרה, לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה, לפי  מועצה
 ה. מועציקול דעתה הבלעדי של הש
 

לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי לא ידע או לא הכיר חלק   .8.5
כאמור, ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את  מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה  

ה שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את  מועצה  במכרז. למועצכל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי ה
 הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו.

 
 חתימות  .9
 

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז. .9.1
 

- ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. כמובחתימתו על ההצעה   .9.2
כהצהרה,כ כמוה  ההצעה  הגשת  המקצועיות    ן,  והסגולות  הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי 

נש העבודות  כל  לביצוע  הנדרשים  את  והאחרות  לבצע  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  המכרז,  וא 
 כמפורט במסמכי המכרז.  הכול  –העבודות נשוא המכרז 

 
 בדיקות מוקדמות  .10
 

מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש  -ו, עלעל המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעת .10.1
ה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על  לו לשם הכנת ההצע 

הצעה במכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו    ידו, לרבות עיון בכל המסמכים הרלבנטיים למתן
 .  בין שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו במלואם   יין זה ה לא תחול כל  אחריות בענ מועצבמלואם, ועל ה

 
רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים    ,הגיש המציע את הצעתו .10.2

 מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות. 
 

נעשה על אחריותו של  תן כזה,  ה, אם נימועצכל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מה  .10.3
כי איזה    ,אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתבררה  מועצהמציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על ה

 מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.   
 
היה זכאי לקבל  כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא י .10.4

 ם הסתיים המכרז ובין אם בוטל. החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין א
 
 כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.  .10.5

 

 ערבויות  .11
 

זה  להבטחת קיום התחייבויות המציע .11.1 להצעתו ערבות בנקאית  יע לצרף  , על המצ עפ"י הוראות מכרז 
למסמכי המכרז. הערבות    ח'  כנספחמסומן  המצורף הה, בנוסח  מועצאוטונומית, בלתי מותנית לטובת ה
מציע שלא יגיש    (.שקלים חדשיםחמשת אלפים  ₪ )במילים:    5,000  תהיה של בנק ישראלי, על סך של

 להביא לפסילת ההצעה על הסף.  ול על  נספח ח'כתב ערבות בנוסח התואם במדויק את הנוסח המצורף כ
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תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף    המועצהו 31.5.23  הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .11.2
והמציעים    עד לחתימת הסכם התקשרות עם הזוכה  ,ככל שיידרש  ,הערבות לתקופה או לתקופות נוספות

ה, הצעתו לא  מועצערבות בהתאם לדרישת ה . מציע שלא יאריך את היהיו חייבים לעשות כן, על חשבונם
 בקשר לכך.   או/בגין ו  המועצז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי התשתתף עוד בהמשך הליכי המכר

 
ה למציע, כי  מועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה .11.3

פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש  -יו על הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל על
ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף    7ופת הערבות והוא לא עשה כן תוך  המציע להאריך את תק

 המוקדם.  הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי  
 
 ה כזוכה. מועצחתם ההסכם עם מי שתקבע הלמציעים שלא זכו במכרז תוחזר הערבות שמסרו, לאחר שי .11.4

 
ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם   .11.5

על התחייבויותיו  בכל  יעמוד  לא  או  מהצעתו  המציע  יחזור  בו  במקרה  הצעתו,  - מראש,  סיבה  פי  מכל 
על הכול  ה- שהיא,  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  וזאתמועצפי  לג  ה,  הנתונים  בלי  זכות  או  סעד  מכל   רוע 

 .1970  -פי דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א -ה עלמועצל
 
 בנקאית ערבות ביצוע  ימים מיום קבלת הודעת הזכייה,    7, תוך  יעמיד כזוכה, תוכרז שהצעתו מציע .11.6

במילים:  ) 10,000 של  סך על ותיו,ה, להבטחת מילוי התחייבוי מועצה אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת
אלפים כשהיא  עשרת  להסכם   המצורף בנוסח  כדין, חתומה הצרכן, של המחירים למדד צמודה ₪(, 

לחוזהכ ב'  "  מסמך  הביצוע)להלן:  למשך  ערבות  ובתוקף  ההתקשרות"(  היהתקופת   ותקופת . 
לתנאי  ביצוע בהתאם העמדת ערבות בהתאם.  ידי הזוכה -על ערבות הביצוע תוארך תוארך, ההתקשרות

 . הזוכה מועצהל תהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים ו/או שיגיעו המכרז
 

 יםביטוח .12
 

מתחייב המציע   הסכם,   או דין פי על כזוכה ו/או תוכרז שהצעתו המציע של חוקית  מאחריות לגרוע מבלי .12.1
באישור   מהמפורט מצםמצו יהיה שלא המכרז, בהיקף דרישות פי- בתוקף על ביטוחים להחזיק הזוכה

 . מסמך א' לחוזהכהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  עריכת הביטוחים
 

  , ה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוחמועצעל מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא ל .12.2
 חברת  את  להחתים אין צורך מובהר בזאת, כי   ,ספק הסר ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. למען  7תוך  

 ההצעה.  הגשת במועד ביטוחים קיום אישור על הביטוח
 
 

 הבהרות, שינויים, הסתייגויות  .13
 

אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות, או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות   .13.1
  12:00שעה ב   20/2/2023  יוםמניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד לא יאוחר  ו/או אי התאמות,  

באחריות הפונים לוודא,    mrehesh@qatzrin.muni.ilבאמצעות דוא"ל:  בלבד    MS Wordקובץ    גביעל  
 04-6969630בטל' כי שאלותיהם הגיעו ליעדן 

 
 על השאלות להיות במבנה הבא:  .13.2

 
 תשובה  שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד 

     
 

ה ובאחריות  מועצאינטרנט של ה יפורסמו באתר ה ה מועצה תשובות כל ההודעות, העדכונים, השינויים ו  .13.3
 המשתתפים להתעדכן באתר. 

 
על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז  חובה   .13.4

את המציע בהארכת מועד    ה, לא יזכ מתן מענה על שאלהכחלק בלתי נפרד. איחור בקבלת תשובות או אי  
 ת לכל דבר ועניין.  כדין כל הצעה אחרלהגשת הצעתו ודין הצעתו יהיה 

 
במכרז שלא יעביר במועד את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה    ציעמ .13.5

 סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות בתנאי המכרז וכיוצא בזה.    מנוע לטעון טענות בדבר אי
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להם    בעל פה, ואין  ציעיםאו שינוי אשר ימסרו למ/ ה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ומועצה .13.6

 תוקף מחייב כלפיה.
 
שעות לפני המועד האחרון להגשת    24  -ה רשאית בכל עת, ולא יאוחר ממועצמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .13.7

ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי  
או דרישות או הוראות נוספות לאלו  /פורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף והמכרז, באופן המ 

כל ההודעות העדכונים והשינויים במכרז,  הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
ומועציפורסמו באתר ה ה בקשר לשינוי  מועצבאחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הה 

נה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה  א לבוא בכל טעהמציע ו/או הזוכה מתחייב שלתנאי המכרז.  
 בדבר שינוי בתנאי מתנאי המכרז.

 
במסמכי   .13.8 האמור  יגבר  המכרז,  מסמכי  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

 האחרון שפורסם.  ההבהרות. בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות, יגבר מסמך ההבהרות  
 
השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות   בכל מקרה של שינוי ו/או .13.9

 ה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:מועצלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית ה
 

 לפסול את מסמכי המכרז.  .13.9.1
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.  .13.9.2
 בלבד. יות ככאלה המהוות פגם טכני הסתייגו לראות ב .13.9.3
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או   .13.9.4

 פרט מהותי בה. 
 

ה. אם תחליט  מועצההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של ה .13.10
ה לפסול  מועצ, רשאית הם לכךיות דלעיל, והמציע יסרב להסכיה לנהוג לפי אחת החלופות המנומועצה

ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות  -את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על 
   ההצעה הזוכה.

 
 

 רכישת מסמכי המכרז ואופן הגשתם .14
 

לעיין   .14.1 לרכישתוניתן  קודם  המכרז  האינטרנט  בתנאי  ה  באתר  את   ./https://katsrin.comה  מועצ של 
)אלף חמש מאות שקלים    ₪  1,500  תמורת תשלום סך שלה,  מועצ ניתן לרכוש במשרדי החוברת המכרז  

יוחזרו   (,חדשים לא  מקרה  אשר  שהיא.   ,בשום  סיבה  מכל  המכרז  ביטול  של  במקרה  רכישת    לרבות 
 מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.  

 
את  לעצמ   שומרתה  מועצה .14.2 דעתהה  שיקול  לפי  להגשת    הזכות,  האחרון  המועד  את  להאריך  הבלעדי, 

ה ו/או תשלח לכל  מועצ ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של ה
 רוכשי מסמכי המכרז. 

 
וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על   .14.3 כל ההוצאות, מכל מין 

 יע בלבד. המצ
 

 תוקף ההצעה .15
 

המכרזים   לתיבת  הגשתה  ממועד  בתוקפה  תעמוד  ההצעות  יום    90למשך  ההצעה  להגשת  האחרון  מהמועד 
ה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית  מועצתהא ה  –במכרז. מציע, אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו  

יכים משפטיים  הסכם ו/או אם ינקטו הל  אשר צורפה להצעה. באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על
יום לכל הפחות, בהתאם לבקשת    90בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת של  

 ה בפנייה בכתב למציעים.  מועצה
 

 פתיחת ההצעות  .16
 

  מראש.  ה לרוכשי המכרזמועצה במועד עליו תודיע המועצבמכרז תתקיים במשרדי ה  המציעיםפתיחת הצעות  
נוכחים בישיבת פתיחת הצעות שהוגשו במסגרת  רוכשי   לעיל, מוזמנים להיות  המכרז שהגישו הצעה, כאמור 
 המכרז.
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 ההצעה הכספית   .17
 

ומסמך זה בלבד    –למסמכי המכרז    4למסמכי המכרז. מסמך    4ע"י המציע ותפורט במסמך    תוגש ההצעה   .17.1
אך ורק הצעתו הכספית של המציע )מעטפה    יוכנס על ידי המציע למעטפה אטומה וחתומה נפרדת ובה  –

 (.2מסמכי הצעת המציעים יוכנסו על ידי משתתפי המכרז למעטפה נפרדת )מעטפה מספר    (. יתר1מספר  
 

הנחה    15%המציע מתבקש לנקוב בהצעתו שיעור הנחה כוללת, אחידה וקבועה, שלא תעלה על שיעור של   .17.2
המציע אינו רשאי להציע תמורה החורגת מהטווח    הנחה(. מובהר ומודגש בזאת, כי  15%עד    0%)קרי  

הצעתו תידחה ותיפסל על    -לעיל, וכי משתתף שינקוב בשיעור הנחה שאינו תואם את הטווח הנ"ל  שצוין  
 הסף. 

 
הצעת המחיר כוללת את כל המיסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס   .17.3

 .  ערך מוסף כחוק שיתווסף לסכום המוצע
 

זה ,ה רשאיתמועצה .17.4 בהוראות מכרז  האמור  לגרוע מכלל  השירותים ,מבלי  ביצוע  על  בהיקף   להורות 
ראות עיניה  והכל לפי  ים,  בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירות   ,מצומצם

  .וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהםושיקול דעתה המוחלט,  
 

חלק בלתי    ה, המהוו המועצלבין ה  זוכהבין הם  ההתקשרות שיחת  םבהסכורט  כמפ  יהיותנאי התשלום   .17.5
, אלא אם הוסכם  2017- ת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"זובהתאם להוראו  נפרד ממסמכי המכרז

 בין הצדדים מפורשות אחרת.
 

 שלבי בחינת ההצעות  .18
 

 במכרז ובחירת הזוכה תהא בשלביות כמפורט להלן:   ההצעותבחינת   .18.1
 

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   -א' שלב  .18.1.1
 

ייבדקו מסמכי המכרז והאסמכתאות    במעטפת המכרז,    ותהשונות אשר נמצאלאחר פתיחת המעטפות, 
 המציעים בתנאי הסף המנויים לעיל.  לרבות שלמותם ונכונותם, ותיבחן עמידת 

 
המכר  ציעמ  כדרישות  הסף  תנאי  בכל  נוספים ז, שעמד  בשלבים  הצעתו  כדלק תבחן   מן.  , 

 
 

 מהציון הסופי  %20משקל של  –הערכת איכות הצעות המציעים  –שלב ב'  .18.1.2
 

 
 

. וועדת המכרזים  כך לצורך  מטעמה   שתוסמך משנה וועדת או  /ו  מכרזים וועדתהערכת האיכות תבוצע ע"י 
ו/או מי מטעמה תראיין את המציעים, אשר הוכיחו עמידה בתנאי הסף, ותעניק ניקוד לכל הצעה, על פי  

 מידה המפורטות להלן .  אמות 
 

 (מהציון הסופי %20)אמות מידה לניקוד ההצעות במרכיב האיכות   .18.1.2.1
 

  - כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "שלב א'    ,על המציעים לשים לב
ים  עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקר

 ם ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף.  הרלוונטיים לפרט היקפי
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 אופן חישוב ציון האיכות יהיה בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן ולנוסחה הבאה: 
 
 

 רבי יניקוד מ אופן בחינת הניקוד  אמת המידה 

מספר שנות  
  הניסיון של

יועץ המציע כ
 ביטוח

 מקרקעין

 נק'   2 –שנים  5עד  3
 נק'   3 –שנים  10עד  6

 נק'  4 –שנים  20עד  11
 נק'   5 –שנים ומעלה  21

נק'  5  

מספר שנות  
  הניסיון של

יועץ המציע כ
 ביטוח

  מקרקעין
ברשויות 
 המקומיות

 נק'   2 –שנים  5עד  3
 נק'   3 –שנים  10עד  6

 נק'  4 –שנים  20עד  11
נק'   5 נק'   5 –שנים ומעלה  21  

כמות  
המלצות 
מרשויות 

ת  מיומקו
וגופים  

 ציבוריים 

 נק'  3 -המלצות   1-3

 נק'  4 –המלצות  4

 נק'  5 –המלצות ומעלה  5
נק'   5  

התרשמות  
  הכללית

הכוללת ראיון 
 עם המציע 

 סיכום ניקוד ועדה מקצועית  X %5האיכות = ציון רכיב 
 כמות חברי הועדה                                               

נק'   5  

 
 מהציון הסופי %80משקל  –כה של ההצעה הכספית של המציע ערה –שלב ג'  .18.1.3

 
 עם הצעתם הכספית של המציעים.  1בשלב זה תיפתח לראשונה מעטפה מספר 

 
מציע אשר עומד בכל תנאי הסף, ושהציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר, יקבל את מירב הנקודות  

 .  ס להצעת המחיר הנמוכה ביותרנקודות. כל שאר ההצעות ינוקדו ביח 80לפרמטר זה,  קרי 
 

  ההצעות ודירוג( ואיכות מחיר) הכללי הציון חישוב  -' ד שלב .18.1.4
 

חישוב הציון הסופי ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון המשוקלל   •
 שהתקבל בבדיקת ההצעה הכספית. 

 
ג במקום הראשון תומלץ זכייתו ע"י  ם לגובה הציון הסופי. מציע אשר דורההצעות תדורגנה בהתא •

המכרזים  ו וועדת  ע"י  יוכרז  השני  במקום  דורג  אשר  המציע  זה  בשלב  כי  מודגש,  המכרזים.  עדת 
 . כ"כשיר שני" ויחולו לגביו ההוראות שלהלן

 

 2מס'  ביטוחיועץ  .19
 

ה .19.1 ל    2  מס  ביטוחיועץ  לספק  את  מועצמתחייב  המכרז  ה  ולמסמכי  הצעתו  לתנאי  בהתאם  השירותים 
 נאיו כלשונם. ות

 
 הזוכים על פי זמינותם, באופן שווה ככל האפשר.   יועצים ועבודה תתחלק בין ה .19.2
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 שוויון בין הצעות  .20
 

  קיבלו  והן המכרז  תנאי כל את המקיימות ( יותר או) הצעות 2  יש דהיינו , ההצעות בין שוויון  של במקרה .20.1
  במתווה   תערך  אשר,  הגרלה  של  בדרך   זוכה  ייבחר  כי  להחליט  רשאית   המכרזים  וועדת ,  זהה  משוקלל  ציון 

 : להלן כמפורט
 

 לצורךנציג מטעמם       המועצשלוח לל  יוזמנו  לעיל  כאמור  זהה  ניקוד  קיבלו  שהצעותיהם  המציעים .20.1.1
 .  ההגרלה עריכת

ה או משקיף שיקבע לכך  מועצההגרלה תתבצע בנוכחות חברי ועדת המכרזים והיועץ המשפטי של ה .20.1.2
 ה. מועצעל ידי ועדת המכרזים במשרדי ה

שם כל מציע שהגיע להגרלה יירשם על פתק נפרד בגודל זהה, כל פתק יקופל מספר זהה של פעמים   .20.1.3
 ויוכנס לתוך תיבה שאינה שקופה.  

ערה  ה או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים, ישלוף מתוך הק מועציו"ר ועדת המכרזים של ה .20.1.4
 הפתק למשתתפים. פתק אחד בלבד, יכריז את שמו ויציג את השם הרשום על 

התקיימה   .20.1.5 לגביו  בחלק  או  במכרז,  כזוכה  יוכרז  כאמור,  הפתק  גבי  על  הופיע  שמו  אשר  המציע 
   ההגרלה.

מציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה, כאמור, המשתתף השני שלא עלה    2היה ובהגרלה השתתפו   .20.1.6
כ"כש  ייקבע  בהגרל בהגרלה  ככל שהשתתפו  דלעיל.  עליו ההוראות  ויחולו  מיר השני"  יותר    2  -ה 

ה תגריל פתק שני נוסף והמשתתף הנוסף שיעלה בגורל, ייקבע כ"כשיר השני"  מועצמשתתפים, ה
 ויחולו עליו ההוראות דלעיל. 

ועדת המכרזים תנהל פרוטוקול מפורט אשר יכלול, את מועד ההגרלה, שמות המציעים שהשתתפו   .20.1.7
 הגרלה, שמות נציגי המציעים, מהלך ההגרלה ותוצאותיה. ב

של    הר,מוב .20.1.8 תוצאותיה  כנגד  מלטעון  מנוע  יהא  במועד,  התייצב  ולא  להגרלה  שהוזמן  מציע  כי 
 ה לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו. מועצההגרלה ולא יהיה באי התייצבותו על מנת למנוע מה 

 
 ה מועצהחלטות ה .21
 

 תהא רשאית כדלקמן:    -ה באמצעות ועדת המכרזים מועצה -משמעותו  ה"  מועצבפרק זה המונח "ה .21.1
 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה    המועצה .21.1.1
 אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 

 
 את  שלב לבטל בכל רשאית המועצה כי ,תקציביים. מובהר אישורים בקבלת מותנה זה מכרז ביצוע .21.1.2

 או/ו דרישה או/תהא טענה ו לא ולמציעים תקציביים וליםמשיק לרבות ,שהיא סיבה מכל ,המכרז
 כך.   בשל תביעה

 
ה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את  מועצה .21.1.3

המכרז כולו או חלקו, בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז.  במקרה של ביטול המכרז  
, יחולו תנאי ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז, לרבות הפרק  יםבמתן השירותלאחר שהחל הזוכה  
 כם".  שעניינו "ביטול ההס

 
בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי   .21.1.4

ה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז ו/או אי  המועצאו שיפוי כלשהו מ 
 צעתו ו/או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז. קבלת ה

 
בהצ .21.1.5 הדיון  הבעת  זכאית  ביכולתו  מועצעות,  או  השירותים  למתן  המציע  של  בכושרו  להתחשב  ה 

קודמים שירותים  ממתן  נובע  שהדבר  כפי  המכרז,  בתנאי  עבור    שניתנו  לעמוד  המציע  ידי  על 
אחריםמועצה בעבור  ו/או  כאלו,  שהיו  ככל  ובניסיון  ה,  בוותק  להתחשב  עלוכן  הכול  אמות  -,  פי 

 . המידה שפורטו לעיל
 

,  ו/או ניתוחי מחיר  רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות  אהה תמועצה .21.1.6
ו/או    המועצלחייב למסור    א גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו. המציע יה

ה  מועצ של סירוב, רשאית ה  ים והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרהלמומחים מטעמה את כל ההסבר
 שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה. להסיק מסקנות לפי 
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מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה, או שנותרה הצעה   .21.1.7
חירת ההצעה או על  יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על ב 

ההחלטה על ביטול המכרז תהא אפשרית אפילו אם   כי  ,לידיעת המשתתפים ביטול המכרז. ויודגש
עם ה היחידה אינה במחיר המרע  ומבלי שניתנה  וה לעומת אמועצההצעה  מדן שווי ההתקשרות 

ה עם  המיטיבים  בתנאים  מחיר  הצעת  להגיש  האפשרות  ההצעה  ועדת  מועצלמגיש  אם  והכל  ה, 
משא ומתן בהתאם להוראות  המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום    רזים תסבור כי ביטול המכ

ח על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב היתרונות  ו כל דין, יאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכ
 . המועצל

 
 ה רשאית: מועצה .21.2

 
בהסתייגויות    בתנאים  המותנית  הצעה  או,  סבירה  בלתי  שהיא  הצעה  לפסול  .21.2.1 תנאי  ו/או  לעומת 

  הערכת   מונע  המועצה  שלדעת  המכרז  מסעיפי   לסעיף  מפורטת  התייחסות  בה  שאין  הצעה  או,  המכרז
 . כדבעי ההצעה

 
שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות    המועצל .21.2.2

  כפוף להוראות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל ב
 . המכרז ולכל דין

 
ה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  מועצמכלליות האמור לעיל, המבלי לגרוע   .21.2.3

להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או    לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז
 הצוות מטעמו.   אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי

 
 אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. ה רשאית לא לקבוע זוכהמועצה .21.2.4

 
 ה על פי כל דין. מועצאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות ה .21.2.5

 
 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .22

 
שונים   .22.1 במסמכים  לעיין  המבקש  במכרז  שהשתתף  למציע  תאפשר  המכרזים  במסמכים    –ועדת  עיון 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח בדין,  בכפוף לקבוע בהתאם ו
 

)להלן .22.2 מקצועיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור,  "חלקים  :  מציע 
 לדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: סודיים"(, ש

 
 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  .22.2.1
 משמעי. -מן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחדסי .22.2.2
 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .22.2.3

 
למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים   .22.3

 אחרים. 
 

סודיים גם בהצעותיהם של    סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה .22.4
ומכאן שהמציע מוותר זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים    המציעים האחרים,  על  מראש 

 האחרים. 
 

המציעים הינו של ועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא    יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של .22.5
חייבות רשות מנהלית בדבר היקף זכות  זה בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המ

 העיון במסמכי מכרז. 
 

הגדירם   .22.6 שהמציע  הגם  המציע  בהצעת  המפורטים  בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  החליטה 
רזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן  כסודיים, תיתן על כך ועדת המכ

 ה בפני ערכאות. מועצזמן להשיג על החלטת הההולם את נסיבות העניין, לרבות מתן פרק 
 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת   .22.7
 החומר לעיונו של המבקש.

 



 

15 
 

 והתקשרות הזכייה על הודעה .23
 

חתום    םעותק של ההסכ  תלקבלה  למשרדיותזמין אותו    לזוכה בכתב על זכייתו במכרזה תודיע  מועצה .23.1
כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי    ,. למען הסר ספק מודגש בזההמועצמורשי החתימה של העל ידי  
כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת    , לרבות ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז,המכרז

 על ההסכם.   של הזוכה 
 

 ים הבאים: מסמכאת ה ה מועצלימים ממועד המצאת הודעת הזכייה, ימסור הזוכה   7בתוך  .23.2
 

לטובת   .23.2.1 ביצוע  המכרז  המועצ הערבות  ערבות  כי  בזה,  מובהר  להסכם.  המצורף  לנוסח  בהתאם   ,
   המצאת ערבות הביצוע. כנגדוחזר לזוכה ת

 ה חתומים כדין ע"י המבטח.  מועצ קיום ביטוחים לטובת ה אישור .23.2.2
ות ועל תצהיר  על המציע שיזכה וכל אנשי הצוות מטעמו לחתום על התחייבות לשמירה על סודי  .23.2.3

 ורפים כנספחים להסכם התקשרות.  המצ  ,הימנעות מניגוד עניינים
 .  מציא נספח זה חתום בעת הגשת ההצעותלה מובהר, כי אין חובה 

 ככל ויש.כל האישורים האחרים הנדרשים על פי המכרז,  .23.2.4
 

, אשר  לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבויות ו/או לא המציא כל מסמך אחר .23.3
ה לבטל את הזכייה של  מועצהמכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית הנדרש להמציאו על פי מסמכי  

המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן והוא יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט.  
לה בגין  ה על כל הפסד אשר ייגרם מועצה יפצה את המועצהזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי ה

 כך. 
 

ה תהא רשאית  מועצ, הלאמור לעיל, במקרה של אי עמידת המציע הזוכה בהתחייבויותיו כאמור  בנוסף .23.4
הכשיר השני(    –)היינו    זוכהלהתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני אחרי ה

 ה. מועצשל האו לפרסם מכרז חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי 
 

ובכל מקרה  ,  כאמור לעיל  ,עדת המכרזים על כשיר שניו בכל מקרה בו תכריז ופורשות, כי  מובהר בזה מ .23.5
  המציע סיבה אחרת, מתחייב    בו כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל

  בהתאם  לביצוע  ימסרו לו  ראש  לספק את השירותים  , בהתחייבות בלתי חוזרת"שיר שני "כאשר הוכרז כ
 רי ההצעה שהגיש במכרז ולפי תנאי המכרז והחוזה מכוחו. למחי

 
  זכייתם   אי  על,  המציעים  ליתר ה בכתב  מועצ ה  תודיע ,  לעיל  המפורטים   התנאים  כל  שנתמלאו  לאחר רק   .23.6

 .ידם על  הומצאו אשר הבנקאיות הערבויות תזמנם להגיע למשרדיה לשם קבלת ו, במכרז
 

 שיפוט מקומית ייחודיתסמכות  .24
 

בלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו  יחודית וההסמכות הי
בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים   זוכה  נקבע  ובין אם  זוכה  נקבע  בין אם טרם  זה,  במועצה  במכרז 

 בלבד. קצרין  המקומית
 

 המציע  הצהרות .25
 

שכל פרטי המכרז וההסכם  , שוריכמוה כהודעה וא כי הגשת הצעתו והשתתפותו במכרז ,מצהירהמציע  .25.1
 .ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם

 
כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם    ,המציע מצהיר .25.2

 .יעאו ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המצ/מפרטי המכרז ו
 

ה מחויבת לקבל את ההצעה שהינה בשיעור ההנחה הגבוה ביותר  מועצכי ידוע לו שאין ה  ,המציע מצהיר .25.3
ושמורה לה הזכות לבטל את המכרז   ,זוכה כלשהו במכרזאו להכריז על  /ו ,ההצעה הזוכה במכרז  כעל  

 .מכרז חדש בכל עת פרסםאו ל /כולו או חלקו ו
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אינה   ,כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית לכשעצמה  ,כיםכי ידוע לו והוא מס  ,המציע מצהיר .25.4
ניסיונו  איכות ההצעה,  ה תבחן בנוסף להצעתו הכספית גם את  מועצוכי ה   ,מהווה את המדד היחידי
ושביעות רצונן של רשויות   ( ככל שהיה לה ניסיון עימוה )מועצשביעות רצון ה, בתחום ויכולתו הכלכלית

 .אחרות
 

  ממועד תחילת מתן השירותים החודשים הראשונים     (6)כי ששת    ,ידוע לו והוא מסכיםי  כ  ,המציע מצהיר .25.5
נ תקופת  "להל )  יסיוןהינם  הניסיוןן:  הניסיון  ."(תקופת  שלבמועצה ,בתקופת  בכל  רשאית  תהא   ,ה 

או  /או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו/במקרה של הפרת ההסכם ו ,שלאחר בחירת הזוכה במכרז
להודיע על סיום התקשרות בהודעה מראש    המועצ ע את רצונה של הבאופן שאינו משביביצוע המטלות  

ולא תהא לו כל    , ועפ״י שקול דעתה הבלעדי  מיוחד   קומי ניתן  וזאת מבלי צורך ל  ימים,  30ובכתב של  
טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה  

 .ור להחלטה כאמ
 

ה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של ההסכם בכל עת  צמועכי ידוע לו כי ה  ,המציע מצהיר .25.6
ותהא   ,או בשל מעשה או מחדל של המציע/עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו ,שתראה לנכון

יום מראש וזאת מבלי     90ע״י משלוח הודעה בכתב   ,רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם
 .עקב הפסקת ההתקשרותיצויים כלשהם שתהא חייבת בתשלום פ

 
כל עוד לא הודיעה   ,כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז  ,כי ידוע לו  ,המציע מצהיר .25.7

הצעתומועצה שלהבטחת  ההשתתפות  ערבות  לו  והושבה  סיומם  על  ה  ,ה  לדרוש  מועצ וכי  רשאית  ה 
 .ספתלהאריך את התקופה לתקופה קצובה נו

 
כל שינוי   .או לשנות את מסמכי המכרז/או לתקן ו/למחוק ו אסור למציע  כי ידוע לו כי  ,המציע מצהיר .25.8

בין על   ,שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,או תיקון/או מחיקה ו/או תוספת ו/ו
דרך אחרת בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  בגוף המסמכים  תוספת  או  שינוי  לפסילת    להביא  עלולים ,ידי 

 .ההצעה
 

 המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל. חתימת   .25.9
 

 בכבוד רב ובברכה,

 צב דימי אפר

 המועצה המקומית קצריןראש 
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 : נספח א' 1מסמך 

 המציע של  כלליים פרטים

 ט( )ניתן לצרף נספח מענה מפור  המציעלמילוי  נושא  מס"ד 

  המציע ומס' ח.פ.   שם 1

  המשרד הרשום+ טלפונים  כתובת 2

  מועצה שמות בעלי השליטה ב  3

  ופרטיו לרבות נייד+ דוא"ל   שם איש קשר להגשת המענה 4

  כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה  5

  מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז  6

  כתובת אתר האינטרנט של המציע   7

  ד שנת יסו 8

  שמות מנהלים בכירים  9

  בעלי המניות  10

  חברות אחיות  11

  חברות בנות  12

  מועצה שנת יסוד ה 13

  ציבורי  מוניציפאלי/המספר שנות עבודה במגזר  14

  מס' עוסק מורשה  15

  סה"כ העובדים השכירים אצל המציע  16

מספר לקוחות מוסדיים המקבלים שרות באופן קבוע   17
 מהמציע 
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 : נספח ב' 1מסמך 

 בדבר ניסיון עבר של המציע תצהיר 
 

 להיפך  וכך נקבה ללשון  גם הכוונה, זכר לשון  בנוסח מצוין בו מקום כל
 

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

 "(. המציע ___________ )להלן " ח.פ. משמש כמנהל/בעל מניות/שותף ב: _________________ מס' אני  .1
 

למתן שירותי      09/2023הקבועים במסמכי מכרז פומבי מס'  סף  התנאי  ריני להצהיר כי המציע עומד במלוא  ה .2
 "(.השירותים )להלן: " קצריןה המקומית מועצל יועץ ביטוח

 
מהווים חלק בלתי נפרד  שלהלן    1שר לתנאי הניסיון המוכח, הריני להצהיר כי הפרטים המצוינים בטבלה  אב .3

 [. להלן  1על המציע למלא טבלה מס' מתצהירי זה והינם אמת ]
 

אשר הסמיך    ציע,היא תיראה אף כהצהרה מטעם המ  ,הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך .4
 זו.  אותי למסור הצהרה

 
 הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע.   .5

 
 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .6

 
 

    

 שם מלא + חתימת המצהיר    

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -____________                             ולי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר__ מר/גב'_______________ המוכר   

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
יעשו כן, שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/  הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונ

הצה נכונות  את  מר/גב'_________________  אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  רתו/ 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 

 תמת(עו"ד )חתימה וחו             
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 של המציערטים בדבר ניסיון מקצועי ז הפריכו - 1טבלה מס' 

 

ה /  מועצ ה  שם ד "מס
  / הרשות המקומית 

 הגוף הציבורי 

מהות השירותים   
 שסופקו  

מספר העובדים  
באמצעותם סופקו  

 השירותים 

מועדי תחילת וסיום  
השירותים )חודש  מתן  

 ושנה עד חודש ושנה( 

שם בעל התפקיד  
 ומספר טלפון נייד

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 :דגשים

 יש לצרף המלצות מהועדות / הרשויות המקומיות / הגופים הציבוריים השונים.   ✓

:  הציבוריגוף  / ב  רשות המקומיתה / במועצעל ההמלצות להיות חתומות או מאושרות על ידי בעל תפקיד בכיר ב ✓
 בלבד.   מנכ"ל, מנהל כספים / גזברה,  המועצ יו"ר  , ראש הרשות

 ודף אחד אינו מספק.ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה   ✓
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 : נספח ג' 1מסמך 

 אישור על מתן שירותים וחוות דעת  

 להיפך  וכך נקבה ללשון  גם הכוונה, זכר לשון  בנוסח מצוין בו מקום כל

 חתים ממליצים לצורך הוכחת ניסיון[ור זה מספר פעמים ולה]על המציע להדפיס איש

 

 ________________  תאריך 

 :לכבוד

 מועצה מקומית קצרין 

 

 אישור על מתן שירותים וחוות דעת הנדון: 

 ____ ]על המציע לציין מס' ההמלצה[ המלצה מס' 

 

___________ מאשר , _____________ )שם מלא + ת"ז( המשמש בתפקיד ____________אני החתום מטה
כי   )בזה  שירותי    (,המציע__________________________  ביטוחסיפק    עבור   יועץ 

הלקוח)  _____________________________ ועד  שם   ________________ ושנה(  )חודש  שבין  בתקופה   ,)
 _______. __________   )חודש ושנה(

 

 :השירותיםפירוט 

______________________________ _________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________ 

  נו:חוות דעת

___________________________________ ____________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 הממליץ/המאשר : פרטי 

 

 ______________  _____________ _ ____________  _______________ 
 תפקיד             שם הרשות       טלפון   שם ושם משפחה 
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 1: נספח ד'1מסמך 

 מטעם המציע רו"ח  /עו"ד אישור 

 של המציע  / רו"ח דין עורכיעל גבי נייר פירמה של משרד נספח זה יש לערוך 

 להיפך ךוכ נקבה ללשון  גם הכוונה, זכר  לשון בנוסח מצוין בו  מקום כל

 לכבוד 

 ועדת המכרזים 

 קצרין ה מקומית מועצ

 ג.א.נ,

 חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ. _____ הנדון:  

לאשר כי  בזאת מתכבד "(, הרינו  המציעכיועצה המשפטי של ______________________________ )להלן: " 
 :כדלקמן הינם ציעמורשי החתימה מטעם המ

 . ______________ ;שם: _____________ ת.ז .1
 

 שם:_____________ ת.ז. _________________.   .2
 

 לכל דבר ועניין.   מוסמכים לחתום בשם המציע וחתימתם מחייבת את המציעמורשי החתימה הנ"ל 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 

 עו"ד ________________,  
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 : נספח ה' 1מסמך 

הוכחת עמידה בתנאי הסף   המוצע ע"י המציע למתן השירותים לצורך  ביטוחתצהיר מטעם ה
 וניקוד איכות 

 למלא טופס זה באופן אישי  המציעעל 

 להיפך וכך נקבה ללשון  גם הכוונה, זכר  לשון בנוסח מצוין בו  מקום כל

 
 בעל/ת ת"ז מס' ___________________     : ___________________ מלא שם .1

 ____ טלפון נייד: __________________    טלפון: _________________  .2

 דואר אלקטרוני:   _____________________________________________  .3

 _ כתובת:  ___________________________________________________ .4

 :   )לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף( השכלה .5

 

 שם התואר / 

 ההכשרה 
תאריך סיום   שם המוסד

 סוג תואר/ תעודה הלימודים 

    

    

    

 ודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר תקבלה תע במידה וה*

 (. בטבלה שלהלן: _____ )חובה לפרט לגבי הניסיון יועץ ביטוחבתחום   ניסיוןסה"כ שנות  .6

 

מועדי תחילת   שם הלקוח  מס'
וסיום מתן השירות 

)חודש ושנה עד  
 * חודש ושנה(

מהות התפקיד  
 שבוצע 

 פרטי איש קשר  

 )שם, תפקיד, טלפון, נייד( 

1     

2     

3     

4     

 
 עד השירות תחילת מתן  בשנת דצמבר  מחודש הניסיון השירותים", ימנה בעמודת "מועדי אספקת   החודשים יצוינו ולא  במידה*

 השרות.  סיום בשנת ינואר  חודש

 ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת הצורך. **
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 הינם נכונים. לעיל הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי 

  

   המצהירחתימת  תאריך 

 

 אישור עו"ד 

לי   המוכר   מר/גב'_______________  בפני  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
ו ת.ז. מספר______________                              נושא/ת   / נושא  -אישית   / לי אישית  ת.ז. /מר/גב'________________ המוכר 

אחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים מספר____________________ ול
 בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני.  

 

 עו"ד )חתימה וחותמת(              

 

 תעודות בדבר השכלה והמלצות ורות חיים, חובה לצרף ק
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 : נספח ח' 1מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית 
 ________________  בנק 

 לכבוד
 מועצה מקומית קצרין 

 
 

 יועץ ביטוחלמתן שרותי   09/2023 מכרז פומבי מס' :הנדון

 כתב ערבות מס'__________
 

)להלן   .1  _____________ בקשת  פי  מכרז    ,(המציע  -על  עם  ולהבטחת    09/2023מס'  י  פומבבקשר 
  עד לסך שהוא  הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום    ה,מועצהתחייבויותיו של המציע כלפי ה

 (.סכום הערבות - )להלן  (שקלים חדשיםחמשת אלפים )במילים: ₪  5,000של   כולל
 
ידי    יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם עלסכום הערבות   .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

  15.2.23תפרסם ביום יש  2023ינואר לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש  –" המדד הבסיסי " .2.1
 )או בסמוך למועד זה(. 

לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב    –"  המדד החדש" .2.2
 ערבות זה. 

 יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.  המדד החדשבמקרה בו   .2.3
 
הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, עם את סכום הערבות    באופן מידיהננו מתחייבים לשלם לכם   .3

ת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או  וזא דרישתכם הראשונה בכתב, קבלת
   .המציעבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חיי

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל   .4
על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי   יעלה  שסך דרישותיכם לא 

 הנ"ל.  
 
 .לביטול תנתינ  ולא תלויה חוזרת, ובלתי בלתי הינה זו  ערבות .5
 
וכל    ,הארכתה על  לנו תודיעו כן אם אלא  3202שנת    לחודש מאי  31תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום   .6

   דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 
 ה או מי מטעמה. מועצ ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של ה .7

 

 ה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבותנו זו אינה ניתנת להסב .8
 
 
 

 בכבוד       רב,         
 _____________  בנק         
 _____________  סניף         
 _____________  כתובת         
 _____________  תאריך         
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 : נספח ט'1מסמך 

 התחייבות המציע  וכתב תצהיר 

 
_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  __,__________   מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ

עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 
 : בכתב כדלהלן יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

 "(. המציע___________ )להלן "  ח.פ. : _________________ מס' הננו מורשיי החתימה ב .1
 

, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם  ון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרזבעי לאחר שקראנו   .2
 כדלקמן:  ,המציע

 
דרישות   .א ו/או  תביעות  כל  נציג  לא  וכי  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי  מצהירים  הננו 

ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות   אי התאמה  ו/או  ו/או אי הבנה  ידיעה  על אי  המבוססות 
 . כאמור

 
  נשוא  שירותיםה  מפרט  לרבות,  המכרז  שבמסמכי  הדרישות  כל  על  עונה  הצעתנו  כי   מצהירים  אנו .ב

 . המכרז  שבמסמכי  לתנאים  בהתאם  ההתחייבויות  כל  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי,  המכרז
 

,  אישי  או  עסקי  עניינים  ניגוד  משום  זה  למכרז  ההצעה  בהגשת  אין  ידיעתנו  למיטב  כי  מצהירים  אנו .ג
 . ועובדיו המשנה ספקי  של או עובדינו   של, נושל
 

  מהמועדיום    90  במשך  תקפה  ותהא  לביטול  או  לשינוי  ניתנת  ואינה  חוזרת   בלתי  הינה   זו  הצעתנו .ד
 . ההצעות להגשת האחרון

 
 . ₪ 5,000 ס"ע אוטונומית בנקאית ערבות  תרפומצ  ההצעה  קיום להבטחת .ה

 
  ולמסור   בחלקה  או  במלואה  זו   הצעה   בלק ל  לסרב   או   לקבל   חופשית   תהיה  ה מועצשה  מסכימים  אנו .ו

  והמוחלט   הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הכול,  לה  שיראה  כפי  שונים  למציעים   המכרז  ביצוע  את
 . המועצה  של כאמור  החלטה כל לקבל מתחייבים  ואנו, המכרז  בתנאי כמפורט

 
  ימכמס  על  נחתום   הודעתכם  מיום  ימים  7  תוך  כי  מתחייבים  אנו  המציע  הצעת  לקבל  תחליטו  אם .ז

וכן אישור קיום ביטוח בנוסח מסמך    במסמכים  הנקוב   בשיעור  ביצוע  ערבות  בידכם  ונפקיד  החוזה 
  או/ו  ידכם  על   שידרשו  האישורים  או/ו  המסמכים  כל  את  ונמציא,  (3א' המצורף לחוזה )מסמך  

 . והחוזה המכרז  תנאי פי על הדרושים
 

           _____________ _______________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                 

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  - ו  __                             מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר____________ 

ולאחר   מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

הצהרת הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  בפני.  אם  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  ם 
'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר  מר/גב'_________________ ומר/גב

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 : נספח י' 1מסמך 

 בדבר אי תיאום מכרז תצהיר 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  __,__________   מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

 : בכתב כדלהלן יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

 "(. המציע___________ )להלן " פ.ח.  : _________________ מס'הננו מורשי החתימה ב .1

 

, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם  ינה זהירה את כל מסמכי המכרזעיון ובחנו בחלאחר שקראנו ב  .2
 כדלקמן:  המציע,

 

המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,   .א
 אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע 

 

צגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או  הכספית למכרז לא הו  המחירים בטופס ההצעה .ב
 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז  .ג

 

לגרום   .ד בניסיון  מעורב  היה  לא  יותר מהצעת    למציעהמציע  נמוכה  או  גבוהה  להגיש הצעה  אחר 
 . המציע

 

 . שהוא  סוג מכל תחרותית בלתי הצעה  להגיש  למתחרה לגרוםהמציע לא היה מעורב בניסיון  .ה

 

  מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין  או   הסדר  בעקבות   נעשית   ולא  לב  בתום  מוגשת   למכרז   המציע  הצעת .ו
 .במכרז  אחר פוטנציאלי מתחרה או

 

  לא/    נכון  –  מכרז   םלתיאו  בחשד  חקירה  תחת  עד למועד הגשת ההצעות במכרז  נמצא  לא  המציע .ז
 (.  התשובה את בעיגול  לסמן יש)  נכון

 
 __________________________________________________ אם לא נכון, נא פרט:  

 
  עבירות   לרבות,  העסקיים  ההגבלים  חוק  על   בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  המציע .ח

 (.  התשובה את ולבעיג  לסמן  יש) נכון לא/  נכון  – מכרזים תיאומי של
 

 __________________________________________________ אם לא נכון, נא פרט:  
 

 . בפועל מאסר שנות  חמש עד להגיע יכול מכרז  תיאום על העונש  כי לכך  מודעים אנו .ט
 

 זו.  הצהרתנו של המלאה  משמעותה את שהבנו לאחר החתום על  באנו ולראיה .י

 
____          _____________ ___________ 

 חתימת המצהיר/ה         חתימת המצהיר/ה                                                 
 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  - ו                               מספר______________מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז.  

ולאחר   מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

נכונ את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  הצהרתם  אם  הצהרתו/  עות  וחתמו  וחתם/  בפני.  הנ"ל  ליה 
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר  

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 

 _______________, עו"ד         
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 : נספח יא'1מסמך 

   1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו המציע לפי חוק  תצהיר 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו  ואנ
צפויים   נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  להצהיר את האמת,  עלינו  כי  _______________, לאחר שהוזהרנו 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן: 

 פ. ___________ )להלן "המציע"(. __ מס' ח.הננו מורשי החתימה ב: _______________ .1

 

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.  .2

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3

 

  ;***המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות 

 במכרז חלפה  ות המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצע
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 . 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה"
 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   לפיאו עבירה  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –*** "עבירה" 

לחוק להגברת    2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף    1991  –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו  2011  –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  

 חוק.
 
 מבין האמורים להלן:  נטייש לסמן את הסעיף הרלוו .4
 

   'להלן: "חוק    1998  –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9הוראות סעיף    –חלופה א(
 שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 
 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  –לעיל  4 למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף .5

 

  ( 1חלופה )– עובדים.  100 -המשתתף מעסיק פחות מ 

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,    100המשתתף מעסיק    –(   2)  חלופה
  – ן זכויות, ובמידת הצורך  לחוק שוויו  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

ליישומן.   בקשר  הנחיות  קבלת  העבודה  לשם  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 
) הרוו חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים  הוא 2חה,  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

ל הנחיות ליישום חובותיו הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיב  –(   2תחייב כאמור באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9לפי סעיף 

 
  מציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה ה  -לעיל    5( בסעיף  2)  למציע שסימן את חלופה .6

 מור(.ה )ככל שתהיה התקשרות כא מועצימים ממועד התקשרותו עם ה  30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  .7
 

 
     _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 
 

 אישור עו"ד 
 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  - מספר______________                             ו____________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז.  מר/גב'___

ולאחר   מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
ים בחוק  שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבוע 

נכונ את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  בפני.  אם  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  ות 
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר  

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 
         ___________ 

 , עו"ד                                          
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 : נספח יב' 1מסמך 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  
 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

 :בכתב כדלהלן ים, מצהיראם לא אעשה כן בחוק הקבועים לעונשים
 
 :כדלקמן, בזאת ומתחייבים  מצהירים מ"הח אנו .א

 
 (. המציע עם  הקשר את  להשלים______ )________ ____________________________  אנו .1
  לא,  פלילית  בעבירה  הורשע  לא  מ"הח,  המכרז  לפרסום  שקדמו  האחרונות  השנים  10  במהלך .2

  כנגדנו  מתנהלת  לא  ידיעתנו  ולמיטב  פלילית  עבירה  עם  בקשר  פליליים  הליכים  נגדו  מתנהלים
 . פלילית עבירה עם בקשר  חקירה

,  קנס  ברירת  מסוג  פלילית   עבירה ,  חטא  מסוג   פלילית   עבירה :  עבירה למעט  כל  - "  פלילית  עבירה " .3
(,  הסכמה  או  רישיון,  אישור  קבלת  אי  שעניינן  עבירות  להוציא)  מקומיים  עזר  חוקי  מכוח  עבירות
  1991-א"התשנ(,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  איסור)  זרים  עובדים  חוק   לפי   עבירות

 . 1987-ז"התשמ,  מינימום  שכר חוק  לפי  או/ו
  רשאים  יהיו  מטעמן  הפועלים  כל  או/ו  המכרזים  ועדת  או/ ו  המציע  כי   ומסכים  מאשר   מ"הח .4

  מהמשטרה  רלבנטי  מידע  כל  לקבל  ובנוסף  מ"הח   עם  בקשר  הפלילי  במרשם  לעיין  ומוסמכים
 . אחרות חוק אכיפת ורשויות

,  כאמור מידע קבלת או /ו  עיון לאפשר  מנת על  ל"הנ מהרשויות מי י"ע  יידרש  נוסף  ואישור במקרה .5
  הקבוע  הזמן  תוך,  מ"הח  י"ע   חתום,  כנדרש  אישור,  המכרזים  ועדת  לבקשת,  למסור  מ" הח  מתחייב

 . המועצה בבקשת לכך

 

 צרופות  .ב

 . זה מסמך  על החתום בגוף  המשרה נושאי כל של  רשימה ורף צת זה לנספח  .1

(  בתאגיד  ממניות או זכויות  50%  במעל   המחזיקים)  השליטה   בעלי   כל  של   רשימה  תצורף   זה   לטופס  .2
 . זה מסמך על החתום בגוף

  בסעיפים  האמור נכונות  בדבר  לעיל   המפורטים  מהגופים   אחד   כל   של  ד "עו   אישור  יצורף זה  לטופס  .3
 . לעיל .1ב'.  -ו .1א'.

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

     _______________          _____________ 
 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור עו"ד 

הח"מ,   בפני  אני  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________, 
מספר______________                   מר/גב'_____ ת.ז.  נושא/ת   / אישית  לי  המוכר    __________           

מספר____________________    -ו נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
שהזהרת  לעונשים  ולאחר  צפוי  יהיה/יהיו  וכי  אמת,  את  לומר  עליו/עליהם  כי  אותם,  הזהרתי  יו/ 

יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו    הקבועים בחוק אם לא 
מוסמך/מוסמכים  על ומר/גב'_____________________  מר/גב'_________________  בפני.  יה 

 ציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. לחתום על תצהיר זה בשם המ

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 : נספח יג' 1מסמך 

 העדר ניגוד עניינים תצהיר 

 ממניות המציע(  50% -)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לאלהצהיר את הא  נו כי  וכי אם  כן  נ  מת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

                 קמן:בכתב כדל יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

ה  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא____________________    בשם  זו  הצהרתי  נותן  הנני .1 ה  מועצעם 
או  מועצה "ה:  )להלן  קצריןהמקומית   שבנדון."(  המזמין" "    ממתן   להימנע  מתחייב  הנני  במכרז 

  עניינים  ניגוד   של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של   במצב  אותי  שיעמיד   אחר  גורם   או  גוף  לכל   ם שירותי
  בניגוד  להימצא  עלול  אני   שבגינם  מצב  או  נתון  כל  על  מידי   באופן  להודיע   מתחייב  אני.  המזמין  כלפי

 . המזמין עם  ההתקשרות משלבי שלב  בכל וזאת, עליהם  לי היוודע עם מיד, כאמור עניינים
  תיבחן   זה  בסעיף  המפורטים   לגורמים  קשר   או  זיקה   של  במקרה   עניינים  ניגוד   של  קיומו  על  חלטההה .2

  או   עניינים   מניגוד   להימנע   עליי  החלה  המוחלטת  מהחובה   לגרוע   כדי   בכך  אין   ואולם,  המזמין  ידי   על
  לים העלו  גורמים  לאותם   קשר  או  זיקה  של  מקיומם  להימנע  ומהחובה   עניינים  ניגוד  של  לקיומו   חשש

 . עניינים ניגוד  של במצב להעמידו
  בינו  שייערך   ההתקשרות  הסכם   תקופת   כל  במשך  ימנע  אזי   יזכה  והמציע  במידה   כי   בזאת,  מצהיר  הנני .3

  ניגוד   של  מצב  ליצור  בכדי  בה  יש  ואשר  להתקשרות  הקשורה  כלשהי  בעבודה  חלק  מליטול  המזמין  לבין
 . ובעקיפין במישרין, עניינים

  כי  לי  וידוע   לעיל   כאמור   עניינים   לניגוד   כלשהו  חשש   ויתעורר   במקרה   המזמין   את   ליידע  מתחייב  הנני .4
  עניינים  לניגוד   חשש  לגביה   מתקיים  אשר   עבודה  למציע   להעביר  שלא  המזמין   רשאי  יהיה  זה   במקרה

 . הבלעדי  דעתו שיקול י" עפ והכול 
  השירותים  מתן   לאחר גם  עניינים   ניגוד   של  במצב  לעמוד   שלא  מתחייב אני, האמור  מכלליות  לגרוע  בלי .5

דעת בעניין מתן השירותים  -חוותשהוא, ובכלל כך הריני מתחייב שלא ליתן    שלב  בכל,  זו  פנייה  נושא
ה ולאחריה,  מועצה עבור צדדי ג', במהלך עבודתי עם ה מועצה ו/או בכל עניין בקשר לעבודה עם המועצל

סעיף זה תזכה את    , כי הפרתמוסכם עלי ה ו/או מי מטעמה.מועצ אשר תשמש או עלולה לשמש כנגד ה
 ם ערבות הביצוע.  ה בפיצוי כספי ללא הוכחת נזק בגובה שלא יפחת מסכומועצה

  תקופת  לאחר  גם,  עניינים  ניגוד   של  לקיומו  חשש   או   עניינים  ניגוד  של  קיומו  בדבר  שההחלטה  לי   ידוע  .6
 . עת בכל שיהיו כפי  ,להנחיותיו בהתאם לפעול מתחייב ואני,  בלעדי באופן,  למזמין נתונה,  ההתקשרות

  דעת  שיקול  לפי,  זו  להצהרתי  הנוגעים  בעניינים  המזמין  של  החלטה  כל  לבצע  עצמי  על  אקבל  אני .7
 . המזמין  לבין ביני  ההתקשרות הפסקת על  החלטה  לרבות,  המזמין

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 
 

                 _____________         _______________ 
 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 
 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  - ו  ז. מספר______________                             מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.

ולאחר   מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
שים הקבועים בחוק  שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונ

נ את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  בפני.  אם  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  כונות 
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר  

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 

 מת(עו"ד )חתימה וחות             
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 : נספח יד' 1מסמך 

 דים חקיקה בתחום העסקת עובהתחייבות המציע לקיום 

 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

                 קמן:בכתב כדל יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

)להלן "המציע"(  נוהנ .א ח.פ. ___________  ב: _________________ מס'  ,  מורשי החתימה 
  עובדי   כל  על  חלים  הם  כי,  בהמשך  המפורטים  העבודה   תנאי  של  קיומם   בדבר,  בזה  מצהירים

 . דין  י"עפ כנדרש,  ידי המציע על  המועסקים

יזכה  במידה  כי,  בזה  מתחייבים .ב   שייחתם   ם ההסכ  תקופת  בכל  יקיים,  בהתקשרות  והמציע 
  החוקים  ובכללם  העבודה  חוקי  כל  את  ידו  על  שיועסקו  העובדים  לגבי,  זכייתו  בעקבות

 להלן.  המפורטים

)הודעה(    פירוט החוקים והתקנות: .ג פקודת הבטיחות  ;  194פקודת תאונות ומחלות משלוח יד 
חוק שעות עבודה  ;  1949חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( התש"ט  ;  1946בעבודה  

  ;1953התשי"ג    – חוק החניכות  ; 1951התשי"א  –חוק חופשה שנתית  ;  1951התשי"א    –נוחה  ומ
חוק ארגון הפיקוח על  ;  1954התשי"ד    –חוק עבודת נשים  ;  1953התשי"ג    –חוק עבודת הנוער  

התשי"ט    –חוק שירות התעסוקה  ;  1958התשי"ח    –ק הגנת השכר  חו  ;  1954התשי"ד    –העבודה  
  –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  ;  1967התשכ"ח    –ום  ודה בשעת חירחוק שירות עב ;  1959

;  1987התשמ"ז    – חוק שכר מינימום  ;  1957התשי"ח   –חוק הסכמים קיבוציים  ;  1995התשנ"ח  
הזדמנויות   שוויון  כדין(  ;  1988התשמ"ח    –חוק  שלא  )העסקה  זרים  עובדים  התשנ"ב    –חוק 

שיווין ;  1996 התשמ"ז  -כוח אדםחוק העסקת עובדים על ידי קבלני ; 1991 לחוק  ד'  פרק 
התשמ"ח    - לחוק למניעת הטרדה מינית    8סעיף  ;  1998התשמ"ח    -זכויות לאנשים עם מוגבלות 

לחוק מידע גנטי    29סעיף  ;  2001התשס"א     - לפיטורים ולהתפטרות    חוק הודעה מוקדמת;  1998
)תנאי עבודה(  ;  2000התשס"א    – על עובדים  ;  2002התשס"ב    – חוק הודעה לעובד  חוק הגנה 

ופגיעה    1997א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות  5סעיף  ;  2006התשס"ו    -בשעת חירום  
 . התקין במנהל בטוהר המידות או 

 ו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: ולראיה באנ  .ד

 

              _______________          _____________ 
 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  - ו                            מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________    

ולאחר   מספר____________________  נושא/ת.ז.   / אישית  לי  המוכר  מר/גב'________________ 
שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

הנ" הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  וחתם/ אם  בפני.  וחתמו    ל  עליה 
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר  

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             

 
 
 
 

 

 



 

31 
 

 

 

 : נספח טו'1מסמך 

 והעסקת עובדים זרים כחוק תצהיר על תשלום שכר מינימום

 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

                 קמן:בכתב כדל יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

 _______ )להלן "המציע"(. ____________ מס' ח.פ. ____הננו מורשי החתימה ב: _____ .1

 

 בתצהיר זה:   .2
 

 תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "

 
 )להלן: "חוק החברות"(.   1999  - לחוק החברות התשנ"ט 273בעל שליטה": כמשמעו בסעיף "
 
   .נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות"
 
 .וק החברותבעל עניין": כמשמעו בח "
 
 1968שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "
 
 1987חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז "
 

-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א "חוק עובדים זרים": חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  
1991 

 

שא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין  אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נו .3
בשנתיים שקדמו למועד הגשת  ובעבירה לפי חוק עובדים זרים ,  שכר מינימום  חלוט בעבירה לפי חוק  

   .ה מועצ הצעה זו עבור ה
 

 זו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת. זהו שמי/שמנו, ו .4
 

 
     _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 
 

  
 עו"ד אישור 

במשרדי   בפני,  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר   _____________________ עו"ד  אני,  
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא   ________________ ה"ה    - שב_____________ 

______, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או  ________________ הנושא ת.ז שמספרה _________ 
ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  המוכרים לי איש

 בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני. 

 

 ________ חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____
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 : נספח טז' 1מסמך 

 תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של העובדים 

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'  ז"ת   ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נו כי  וכי אם  כן  נלהצהיר את האמת,  צפוי נ עשה    יםהיה 

                 קמן:בכתב כדל יםבחוק, מצהירלעונשים הקבועים 

 הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן "המציע"(.  .1
 משלם לכל המועסקים על ידו לא פחות משכר השווה לשכר מינימום.מציע ה .2
לרבות הפרשמציע  ה .3 בחוק  הנדרש  כפי  עובדיו  כלל  של  בכלל התשלומים הסוציאליים  לקרן  עומד  ה 

ם אחר המחוייב ע"פ חוק בקשר  פנסיה/ביטוח מנהלים, הפרשת דמי ביטוח לאומי, פיצויים וכן כל תשלו
העבודה   בחוזי  כמוסכם  התקין  במועדם  וההפרשות מבוצעים  כלל התשלומים  עובדים.  עם העסקת 

 : המועסקים על ידו, את כלל חוקי העבודה המפורטים העובדיםכלל למקיים  המציע  .קוכמוגדר בחו
 .  1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו
 . 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 . 1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א
 .  2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח
 1997-חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,תשנ"ז

 . 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב
 .  2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 . 1953-תשי"ג חוק החניכות,
 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  חוק העסקת עובדים על
 .  2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, תשס"ה

 .  2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה
 . 1992-תשנ"ב חוק חובת המכרזים, 

 . 1951- חוק חופשה שנתית, תשי"א
 .1949- רה לעבודה(, תש"טחוק חיילים משוחררים )החז

 .  1998- חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח
 . 2000-חוק מידע גנטי, תשס"א

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 . 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א 
 . 1976-גופים ציבוריים, תשל"וחוק עסקאות 

 . 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
 .  1988-ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חחוק שוויון 

 .  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
 . 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 .  1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 . 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .1996- ק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"וחו
 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 .  1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
 . 1971-פקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א

 .  1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 
 . 1957- צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז
 ה. וכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותן שירותים מסוג נשוא מכרז ז

 
 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  .4

     _______________          _____________ 
 חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה 

 עו"ד אישור 

_______ ה"ה  אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב______
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא  שמספרה    -________________  ת.ז  הנושא   ________________

ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את  _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי איש
 כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני. האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

 חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________ 
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 : נספח יז' 1מסמך 

 עבודה[ יחסי ]כתב שיפוי  

 

הח"מ,   ו  ________________אנו  מספר______________   ת.ז.  מספר  -נושא/ת  ת.ז.    נושא/ת 
צפוי/ים  _____________  אהיה/נהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי/עלינו  כי  שהוזהרתי/הוזהרנו  לאחר   _

בשם   בכתב,  בזאת  מתחייב/ים  כן,  נעשה  אעשה/  לא  אם  בחוק  הקובעים  לעונשים 
לשלם לכם כל סכום לפיו    (_______ ח.פ.________________ )להלן: "המציע"_________________

עובד מעביד בין אותו עובד למזמין, אנו  המציעאם יתבע המזמין ע"י מי מעובדיו של   , בטענה של יחסי 
לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לצורך טיפול    מתחייבים לשפות את המזמין על מלוא נזקיו

 . שפטייםבהליכים מ

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  

 

 חתימה   תאריך 

 

 ד אישור עו"

 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
ו  מספר______________  ת.ז.  נושא/ת  מר/גב'________________    -מר/גב'_______________ 

נושא/ת.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת,  
היו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם  וכי יהיה/י

ו  מר/גב'_________________  בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  מר/גב'_____________________  הנ"ל 
 מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע. 

 )חתימה וחותמת( עו"ד             
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 : נספח יח'1מסמך 
 המועצה ה ו/או לחבר מועצ בדבר העדר קרבה לעובד הצהרה ה

_______________ בעל/ת ת"ז מס'    -ו  ____________,  מס'   ז"ת  ת/הח"מ, _____________ בעל  ואנ
  ים היה צפוינעשה כן  נלהצהיר את האמת, וכי אם לא    נוכי עלי נו  הוזהרלאחר ש_______________,  

                 קמן:בכתב כדל יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

 "(. המציעהננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן " .1
 הוראות הסעיפים הבאים: את  נוהביאה לידיעתהמועצה המקומית קצרין בזאת כי  יםמצהיר והננ .2

 

 הקובע כדלקמן : 1950-המקומיות )א(, תשי"אא' )א( לצו המועצות   103סעיף  2.1
ה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים מועצ"חבר   

מועצה  עם ה בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  
 ו בת, אח או אחות".בן זוג, הורה, בן א –ה, לעניין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   12כלל   2.2
"חבר    ה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,מועצ"חבר ה הקובע:

)ראה הגדרות "בעלי  יטה בו  לו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שה אמועצ חבר    -ה"  מועצ
 ( )ב(". 1) 2 -( )ב( ו1)  1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

" חבר מועצה,    הקובע כי:  1958 -ב')א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח   89סעיף  2.3
על עשרה אחוזים בהוהו או קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  

נהל או עובד אחראי בו, לא יהי צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין  ברווחיו או שאחד מהם מ
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –זה, "קרוב" 

)מועצות אזוריות( תשי"ח    59סעיף   2.4 יהיה    1958  –לצו המועצות המקומיות  הקובע כדלקמן: "לא 
זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק    -א במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בןלעובד מועצה, ל

או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד 
שירות  קבלת  בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של  הכללי  בהסכם  או  שלו  העבודה  בהסכם 

ובת הנאה כאמור, אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טלתושבים;    מהשירותים שהמועצה מספקת
 א)ב( לגבי חברי המועצה." 89אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 להודיע ולהצהיר כי:  יםמבקש ובהתאם לכך הננ 2.5

ו  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן א  בין חברי מועצת הועדה  אין לי: 3.1
 שותף.

שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר ועדה, קרובו, סוכנו או   3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בועדה.  3.3
 

 הצהרה   נמסרהאם יש קרבה כאמור לעיל, או אם    המציע  את הצעתכי הועדה תהיה רשאית לפסול    נוידוע ל .3
 . נכונהלא 

 

, וכי ככל  בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת  יםמצהיר  ואנ .4
עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הננו מתחייב לדווח למנכ"ל הועדה ו/או    הנסיבותשישתנו  

 ועמ"ש הועדה בדבר כך.לי
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 _______________          ____________ 
 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה 

 אישור עו"ד 
 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
 - _____________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ומר/גב'__ 

ול נושא/ת.ז. מספר____________________   / לי אישית  אחר  מר/גב'________________ המוכר 
עים בחוק  שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבו

בפני.   עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו  כן,  יעשו  יעשה/  לא  אם 
על   לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________  מר/גב'_________________ 

 זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.  תצהיר
 
 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 2מסמך 
 

 )מפרט השירותים(  המכרז  במסגרת ים הנדרש םהשירותי  ותיחום אפיון
 

שיכללו בין   )להלן: "החברה"(  המועצל   היועץאותם יספק    יועץ ביטוחלהלן שירותי ה  .א
 :להלןהיתר, אך לא רק את העיסוקים 

 
תוספת  בהתאם להוראות הוכל השבחה אחרת קביעת השבחה בגין אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג  .1

 .השלישית לחוק
 ה באם קיימת חבות בהיטלמועצעבור העברה בטאבו לכל בקשה , בדיקת תיקי בניין בהתאם להחלטות ה .2

 . ביטוחבמידה ואין חבות ייקבע באישור ה השבחה וקביעתה בשומה , 
 .לחוק  197פי סעיף -עריכת שומות על .3
 .כנון עיר והתחדשות עירוניתכניות בנין עיר ככל שיידרש ממחלקת ת ולת ביטוחליווי וייעוץ  .4
 .לטבלאות איחוד וחלוקה / הקצאה ואיזון ביטוחליווי וייעוץ הכנה, .5
 .לחוק תכנון ובנייה 84היטלי השבחה לפי תיקון השגה על שומאות ה בהליכי מועצליווי ההכנה ו .6
טיים  ה, ככל שהדבר יידרש, בהליכים משפטיים הנוגעים להיטל השבחה בפני ערכאות שיפומועצליווי ה .7

מעין שיפוטיים ו/או ועדות ערר ו/או בתי משפט לרבות השתתפות בכל הדיונים והישיבות, ובכללן   ו/או
 .המהנדס עדכון שוטפות, בהתאם דרישות ישיבות

בת .8 השבחה  היטלי  בנושא  המלצות  לפרויקטים,  כלכליים  דוחות  עירונית, ובדיקת  להתחדשות    כניות 
ה  השתתפות וישיבות  תכנון  ליווי  צמועבישיבות  שיידרש,  ככל  והמחוזית  המקומית  כנית  ולת  ביטוחה 

לטבלאות איזון, טבלאות הקצאה ולמנגנון    ביטוחלשלב מתן תוקף, תוך התייחסות ה  מתחילת התכנון ועד
 .כניותובת איחוד וחלוקה

 .ות בהתאם לנדרשביטוחכנת חוות דעת ה .9
 בהתאם לצורך  ה,מועצהשתתפות בישיבות אצל המזמין לרבות השתתפות בישיבות ה .10
 .ידי המזמין-ת נוספת שתידרש עלביטוחכל עבודה  .11
ה .12 ה  ביטוחהימצאות  טיפול מועצבמשרדי  לצורך  הנדרשת  שעות  בכמות  בשבוע  לפחות  אחת  פעם   ה 

 . קבלת קהל ככל שיידרש , נוכחות בישיבות עבודה, בתיקים
 . יועץ ביטוחסיוע ליו"ר ולמהנדס בנוהלי העבודה בכל הקשור בעבודות ה .13
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 מחירון המכרז 
 

, לרבות  יועץ ביטוחהתמורה שתשולם תקבע לפי הטבלה שלהלן, והיא כוללת את כל ההליכים לעניין כל  
 מכריע וועדת ערר: ביטוחהליך בפני 

 
שכר טרחה    מס'

בשקלים חדשים  
 ** לא כולל מע"מ

 הערות

  לחודש ₪  2,300 עבור יעוץ שוטף   1

  ליח'₪   8,000 טוח רגיל  עבור חידוש בי 2

  ליח'₪   11,000 עבור טיפול והכנת מכרז ביטוח 3

4    

5    

6    

7 
 

   

8 
 

לטבלאות איחוד   ביטוחליווי ויעוץ הכנה ו
 וחלוקה, איזון לתוכניות נקודתיות 

 

על פי הסכם שיוכן  
 בהתאם

 

9 
 

  לשעה****  250 דיונים בבית משפט וענינים אחרים 

 
 ,  הנחה מעל היקף זה תפסול את ההצעה על הסף.20%עת לא תעלה על ההנחה המוצ

 
( ללא  Video Conference, הן בייעוץ טלפוני והן בויעוד חוזי )ביטוח* המחירים כוללים את כל הוצאות ה

ה הגעת  את  וכן  שעות,  ב  ביטוח הגבלת  עבודה  ליום  לפחות,  לשבועיים,  בתיקים  מועצאחת  לטיפול  ה 
ה בכל נושא מקצועי שיידרש  מועצה וסגל המועצה, מהנדס ה מועצלרבות סיוע ליו"ר הים בשטח, וולביקור

 במסגרת השירותים המוענקים על ידו. 
 

תשולם לפי שעת עבודה בפועל על פי דיווח     8  -   1****  התמורה עבור עבודה שאיננה מופיעה בפרטים  
חתום על ידי מורשי החתימה של  רה בנפרד,  חודשי המותנה באישור הזמנת עבודה מראש ובכתב לכל מק

 ה. מועצה
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 3מסמך 
 

 חוזה ההתקשרות 
 

 2023שנת בחודש ________ בביום _____  בראש פינהשנערך ונחתם 

 
 

 בין

 
   מועצה מקומית קצרין    

 מורשי החתימה כדין ע"י    
  

 ( "/"המזמין"מועצה"ה -)להלן      

 מצד אחד 

 לבין

   __השם _____________________

 ______ _____________ז. / ח.פ. "ת

 הכתובת _____________________ 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו: 

 ז ______________ "_______________ ת. 1

 ז _______________ "_______________ ת.2                        

 "(החברהאו " "הספק" -)להלן  

 מצד שני 

 
שירותמועצוה הואיל  בקבלת  מעוניינת  ביטוחיי  ה  היתר,    יעוץ  בין  צרכי    בדיקתהכוללים, 

הביטוח של החברה; ייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של החברה; מתן מידע שוטף לגבי  
התפתחויות ועדכונים בתחום הביטוח; הובלת תהליך חידוש פוליסות הביטוח והתאמת 

מ  לרבות  החברה,  לפעילות  בהתאם  הביטוח  ביטוח פוליסות  לרכישת  המלצות  ים תן 
התואמים את פעילות החברה וכן ניסוח ועריכה של פוליסות הביטוח של החברה, כולל  
בדיקת פוליסות בכל חידוש; ליווי וסיוע בטיפול בתביעות כנגד החברה ותביעות שהוגשו  
על ידי החברה, כולל בטיפול מול מבטחים, השמאים ומומחים אחרים מטעמם; ייעוץ 

וח בהסכמי התקשרות של החברה, לרבות מענה על כלל סעיפי ביטוח ונספחי ביטוניסוח  
מפרסמת;   שהחברה  והתקשרויות  ובמכרזים  שלישיים  צדדים  עם  הבהרה  . 7שאלות 

בדיקה ואישור של נספחי ביטוח, לרבות, התכתבות ומשא ומתן עם סוכני ביטוח, יועצי 
לדרישו הביטוח  נספחי  להתאמת  ביטוח  וחברות  שוט ביטוח  ייעוץ  מתן  החברה;  ף ת 

פנימיים  בדיונים  השתתפות  ביטוחי;  היבט  להם  שיש  ונושא  שאלה  בכל  דעת  וחוות 
שתידרש על   יעוץ ביטוחי אחרכל עבודה  ;  בחברה ומול חברות הביטוח בהתאם לנדרש

"(  השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו )להלן: " במידת הצורךהמועצה    ידי
 "(;  המכרז )להלן: " 09/2023רסמה מכרז פומבי מס' ה פ מועצולשם כך ה

 
 ובידו המיומנות המקצועית לכך;  יעוץ ביטוחיוהספק עוסק, בין היתר, במתן שירותי  והואיל 

 
למכרז והואיל  הצעתו  הגיש  מהות ,  והספק  ואת  המכרז  מסמכי  את  והבין  שקרא  לאחר 

למסמכי המכרז, הוכרזה כזוכה במכרז )להלן:   4במסמך  ים, והצעתו, הנקובה  השירות 
 ; "(צעה הכספיתהה"

 
, לרבות מפרט את השירותים בהתאם להוראות המכרזספק  התחייב לפעול ול   הספקו והואיל 

 ;"(מפרט השירותיםלמסמכי המכרז )להלן: " 2כמסמך  השירותים המסומן 
 

 וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם;  והואיל 
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 כך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפי

 
 בואמ

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
 
כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות ונוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם   .2

 זה.
 

 הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו.   .3
 

 ם במכרז. בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים לה .4
 

על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות    להוסיףהוראות הסכם זה באות   .5
יתור  ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כו המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ו 

 על הוראה מהוראות המכרז. 
 

נויים המחויבים וככל שהן ישימות  הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשי .6
 על הוראות הסכם זה.  

 
הוראות הסכם    יגברובמקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה   .7

 זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.  
 

 הגדרות ומשמעותן
 

בצידה    להם זה המשמעות המיוחסת    סכםלמונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בה  .8
 והקשר הדברים משמעות אחרת. שמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר ה

 
ביום    ה הקייםמועצוכל גוף אחר הסמוך ניהולית להמועצה המקומית קצרין    המועצה

 ה במשך תקופת החוזה. מועצחתימת ההסכם ו/או יוקם על ידי ה
 

תים, או מי מטעמו  ה, האחראי מטעמה על ביצוע השירומועצב  המנהל הכללי המנהל 
שוטף על מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש    ופיקוחהמופקד על מתן הוראות  

ה בין  קשר  לספק.  מועצ כאיש  עלה  שיינתנו  אישור  או  הוראה  הנחיה,  ידי  - כל 
על ידי ה ניתנו   ייראו כאילו  ו/או  מועצהמנהל  ה לפי הסכם זה, למעט הנחיה 

. למען הסר ספק יובהר כי הנחיה  המועצאישור שיש בו הטלת חיוב כספי על ה
ו/או הוראה שיש בה כדי להטיל חיוב כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב  

 ה.  מועצמאת ה כדין ונחתמה כדין על ידי הצדדים, לרבות מורשי החתימה

 
,  ה מועצרסם על ידי ה ושפ , יעוץ ביטוחילמתן שירותי  09/2023' מספומבי מכרז  המכרז

 ז. מסמכי המכרכולל כל 
 

במכרז   ספקה הזוכה  כהצעה  נבחרה  שהצעתו  מועסקיו,  המשתתף  עובדיו,  לרבות 
ה(, יורשיו  מועצ קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור המנהליו,  

 כל הבאים בשמו או מטעמו. ו
 

ביטוחישירותי   שירותיםה ה  יעוץ  לרבות  מועצעבור  המכרז,  במסמכי  כמפורט  הכול  ה, 
      למסמכי המכרז. 2ם במסמך כמוגדר במפרט שירותי

 
 . המועצי הל ידכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו עהסכם זה ונספחיו, ו ההסכם/החוזה
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 יתרים רישיונות ואישורים ה

כי   .9 מתחייב,  ברשותוהספק  תקופת    יהיו  האישורים    ההתקשרותכל  ההיתרים,  הרישיונות,  כל 
אמצעים )לרבות כספיים, ארגוניים וכל אמצעי  וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, וכן  

 אחר( וכוח האדם המקצועי לשם מתן השירותים על פי ההסכם. 
 

 בכל עת שידרוש.  המועצלמתחייב להציגם  הספק
 

היא תנאי מהותי בהסכם    תתי סעיפיוזה על    פרקהמפורטות ב   הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות   .10
בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב  זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן,  

 .  הספקכהפרה יסודית של הסכם זה מצד 
 

ואשר ביצועה מחייב  הסכם  על פי מסמכי המתן השירותים  כי כל פעולה הקשורה בספק מתחייב  ה .11
שיון  ישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר יקבלת ר

 או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. /ו
 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן    המועצלמתחייב להודיע    הספק .12
בהתאם להסכם    בחלקם,  , במלואם או את השירותים   ספק כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ל 

 . זה על נספחיו
 

כל  הספק .13 להוראות  בהתאם  השירותים  את  לספק  השירותים    מתחייב  למתן  בקשר  החל  דין 
 . ונספחיו המפורטים בהסכם זה

 
 הספקוהתחייבויות הצהרות 

המפורטים  , כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  ההסכםכי קרא את    ,מצהירספק  ה .14
ולבצעם  ו,ב ביכולתו לקיימם  יש  ה  וכי  רצונה המלאה של  ולשביעות  כל  מועצבמקצועיות  וכי  ה, 

 ה במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדויקים.  מועצל המצגים שהציג
 

ורק על סמך מצגיו והצהרותיו באשר לאפשרויותיו   לו כי אך  כמו כן הספק מצהיר בזה, שידוע 
ראות הסכם זה והתחייבויותיו למלא אחר לוח זמנים קבוע בהסכם זה, וכישוריו למלא אחר כל הו

 ה להתקשר עימו.  מועצהסכימה ה
 
 צהרות אלה הינן מעיקרי ההסכם והפרתן מהווה הפרה יסודית שלו. ה

 

,  המשאבים  ,היכולתהידע המקצועי,  את  ויהיו לו כל תקופת ההסכם  כי יש לו    , מצהיר ומתחייבספק  ה .15
ספק את השירותים  וכל הנדרש על מנת ל  כח אדם מקצועי ומיומן,  הציוד,,  המיומנותהכישורים,  

לכללי   ביטוחי בהתאם  הנה   יעוץ  של  רצונה  לשביעות  דין,  כל  להוראות  ובהתאם  ה,  מועצוגים 
   .סכםבהתאם להו
 

 הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.

 
ם בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו, לרבות  שירותי את ה  ספקה, למועצהספק מתחייב בזאת, כלפי ה .16

 ן מיומן, מקצועי ויעיל ככל האפשר. באופ למסמכי המכרז, 2מפרט השירותים המוגדר במסמך 
 

התכנון בקשר    בכל הדרישות וההנחיות של משרד הפנים ו/או מינהל   הינו בקיא  כיספק מתחייב,  ה .17
 ה, ככל שזו נוגעת לשירותים מושא הסכם זה. מועצלפעילותה של ה

 

 
ת לתו"ב /  ועדוב   יעוץ ביטוחיהספק מתחייב לקיים בכל עת כל דין ו/או נוהל ו/או חוזר אשר חל על   .18

מקומיות. כל שינוי שיידרש במהלך תקופת ההתקשרות, כתוצאה מעדכונים בכל דין ו/או    רשויותב
חוזר ו/או פסיקת בית משפט, ייעשה על חשבון הספק בלבד ובאחריותו, לגבי הוצאות  נוהל ו/או  

 שהוגדרו על חשבונו. 
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  למזמין מתן השירותים על ידו  כי הוא כשיר עלפי כל דין לבצע את השירותים; וכי    ,הספק מצהיר .19
להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של    בהתאם

 צד ג' כלשהו. 
 

כי יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם זה בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מירב    , הספק מתחייב .20
"ל, כל  ע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנהמאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל היד

בלוחות עמידה  תוך  ידי  -זאת  על  יאושרו,  או  יקבעו,  אשר  של  המועצההזמנים  דווקני  ומילוי   ,
 ה בהתאם להסכם.  מועצידי ה- הוראות ההסכם וההוראות שתינתנה לו על

 
ת רישיון  ה מטעמו יחזיקו בכל משך תקופת ההתקשרומועצהספק מצהיר, כי כלל נותני השירות ל .21

 ו/או תעודת הסמכה מקצועית בהתאם לנדרש.  ביטוחייעוץ בר תוקף ל 
 

ה, אין ולא יווצרו כל יחסי עבודה )יחסי  מועצמצהיר, כי בינו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ובין ה  הספק .22
 מעסיק(. המבצע מצהיר, כי הוא נותן שירותים עצמאי לכל דבר ועניין.   -עובד

 
בעלי המקצוע שיועסקו על ידו ויחשב כמעסיק    כלפי עובדיו, הצוות ו/אוהספק יהיה אחראי בלעדי   .23

בלעדי שלהם בקשר עם הסכם זה לצורך כל דין ויהא אחראי לתשלום מלוא שכרם, לניכויים למס  
הכנסה, ביטוח לאומי ולכל יתר ניכויים שיש לנכותם בהתאם להוראות כל חוק או דין ויבטח אותם  

 . על חשבונו בביטוח מעבידים
 

ה /ואו לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על  מועצה   הספק מתחייב לפצות את .24
ה ואשר מקורו או יסודו בקביעה שהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונה מהמוצהר בהסכם  מועצה

 זה  ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק בהסכם זה. 

 

ה בחצרי  מועצידי הספק ל -מסופקים עלבכך שהשירותים  מבלי לגרוע מהמוסכם לעיל, ובהתחשב   .25
ה לשלם סכום כלשהו למי מהמועסקים  מועצה, אם למרות האמור בסעיף זה לעיל תחויב המועצה

על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמה ו/ או בשליחותה בביצוע התחייבויותיה של הספק שבהסכם  
לבין אותו אדם, מתחייב  ה מועצדה בין הזה, כאשר יסודו של החיוב בקביעה שהתקיימו יחסי עבו 

ו/או לשפותה באופן מלא, בגין כל חיוב שיוטל כאמור על המועצהספק לפצות את ה ה,  מועצה, 
 ה עקב חיוב כאמור ולרבות שכ"ט והוצאות משפט.מועצ לרבות ההוצאות שבהן תישא ה

 

בה  כל תשלומי החו  ה תנכה מחשבונות הספק על חשבונו ומכל תשלום שיגיע לו, את מועצמוסכם שה .26
לפי החוק, כגון: מס הכנסה ו/או הניכויים במקור למס הכנסה. הספק מצהיר בזה כי הינו בעל תיק  

 ניכויים לעובדיו בביטוח לאומי.

 

ולהימנע   .27 זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבויות  ג'  לצד  להסב  שלא  מתחייב  הספק 
משנה קבלני  הס  ,מהעסקת  את  לכך  קיבל  אם  שלכמ אלא  מוקדמת  ומראש.  מועצה  ה  בכתב  ה 

העסקת קבלן משנה.  או ל/שיקול הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה ונתון ה  מועצל
 בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות הסכם זה ולטיב השירות על הספק בלבד. 

 

ו/או כל מי    הצ מועהכי הסכם זה לא יתפרש כמעניק לו זכות כלשהי או כמטיל על   ,מתחייב  הספק .28
 חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם זה. המטעמ

 

ה את כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי השירותים מושא הסכם זה. כל  מועצהספק מעביר בזאת ל .29
בל על עצמו להכינם יחשב כמועבר  מסמך ו/או תוצר הקשור עם מתן השירותים אשר הספק קי

לים הבלעדי של זכויות הקניין הרוחני באשר הם מכל סוג שהוא  ה תהא הבעמועצה והמועצלידי ה 
ה  זה.  וללא  מועצהנובעות מהסכם  עיניה  כראות  תוצר כאמור  ו/או  ה רשאית להשתמש במסמך 

מכוח תנאי המכרז. הספק  הגבלות, מבלי לשלם לספק כל תמורה נוספת על התשלום לו הספק זכאי  
דר  ו/או  טענה  כל  על  סופי  וויתור  בזה  של המוותר  זכותה  בגין  תביעה  ו/או  ה כאמור,  מועצישה 

 לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים. 

 
הספק להשתמש בציוד לסוגיו באופן שלא ייגרם  ה תעמיד ציוד לרשות הספק, מתחייב  מועצככל וה .30

 מעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר. לו נזק מכל סוג שהוא ל
 

ו/או מי מטעמו,    המועצביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות ההספק מתחייב לדאוג ל .31
ה לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא  מועצכפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול בתיאום מלא עם ה
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ה, בהתאם  מועצ המידע, ציוד כלשהו השייך להסכם זה ובכלל זה בכל הנוגע לשימוש במערכות  
ה; וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת השירותים  מועצוגים בלהוראות השימוש ו/או הנהלים הנה

 . המועצן הו/או העבודות לשביעות רצו
 

  המנהל הספק מתחייב להשלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבל מאת  .32
 ויקבל מעת לעת. 

שוא הסכם  העבודות נ  בקשר עם מתן השירותים ו/או   המועצ ההספק מתחייב לפעול בתום לב כלפי   .33
יינתנו משיקולי    מקצועי  וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן המלצה ו/או ייעוץ  ,זה

 בלבד ולא משיקולי רווח או שיקולים זרים אחרים.  המועצהטובת 
 

בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע )בכתב או בעל פה( ו/או    הצ מועההספק מתחייב לשתף פעולה עם   .34
 .   מנהלו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם דרישת המסמכים המצויים ביד

 
הספק מתחייב לשאת בכל העלויות שהוגדרו בהסכם זה על חשבונו לצורך ביצוע התחייבויותיו. עוד   .35

את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מיד עם קבלת הודעה    מתחייב הספק לתקן, לשפר ולהחליף
 בכך ועל חשבון הספק. , בדבר הצורך המנהלמאת 

 
ל  .36 בהתאם  השירותים  מתן  עם  בקשר  דו"חות  המזמין  לידי  למסור  מתחייב  במסמכי  הספק  קבוע 

על   ,מעת לעת  ,ה לדרוש מהספקמועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות    .נהלדרישות המהמכרז ו
מתחייב  והספק   ,דיווחים נוספים בקשר עם מתן השירותים והעבודות ,י שיקול דעתה הבלעדיפ

 .תוך העמדת מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר יזכה אותו בכל תמורה נוספת ,למסור דיווחים אלה
 

כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו   ,הספק מצהיר .37
בות הנאה  עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טו

  בינוכלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו  
ל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים  לבין כ

וד עניינים  "(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגניגוד ענייניםולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "
עניינים   בניגוד  יימצא  לא  כי  הספק,  מתחייב  עוד  ניגוד     -כאמור.  של  מצב  נוצר  זאת  ובכל  היה 

 בנדון.  המועצ הבכתב וימלא אחר כל הנחיות יועמ"ש   למנהל, ידווח הספק על כך מיד עניינים
 

האמור    מבלי לגרוע מכלל ,ה רשאיתמועצהבמהלך תקופת ההתקשרות  כי    ,כי ידוע לו  ,הספק מצהיר .38
בין בהפחתת שירות מסוים ובין    ,בהיקף מצומצם להורות על ביצוע השירותים ,מכרז זה  בהוראות 

וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים   ,והכל לפי ראות עיניה ים,  בהפחתה רוחבית של מכלול השירות 
  .כלשהם

 
לפי הוראה  וזאת   ,לזמן מסוים או לצמיתות ,כולם או מקצתם ,הספק יפסיק את מתן השירותים .39

  שירותים ולא יחדש את ה ,מורבהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה כא ,המועצ בכתב מה
 .אלא אם ניתנה לו על כך הודעה בכתב

 
או במחדל, את    מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה  ספקה .40

ו/או חילוקי דעות מכל סוג    בין הצדדים  תכספי   העבודות והשירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת
 שהוא. 

 
הינם קניינה הבלעדי  לספק  כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו  ,מוצהר ומוסכם על הצדדים .41

באחריות מוחלטת בתקופת ההסכם ולאחר סיומו לכל נזק ואבדן    יהא אחראי  והספק,  המועצהשל  
 רכות לחלקים מהן בתקופת ההסכם והא   שיגרמו לרשומות או

 
הספק מתחייב, כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יעמדו בכל הוראות הדין הנוגעות להגנת הפרטיות   .42

על  יתבקש  שהספק  ככל  מידע,  ה-ואבטחת  באופן  מועצידי  מידע  מערכות  ו/או  מאגרים  לנהל  ה 
בטחת  איהיה מחויב לציית לנוהלי מערכות המידע, לרבות לעניין  ומי מטעמו    הספקעצמאי. כמו כן,  
הרשאות אנטי   מידע  דרישות  מרחוק,  גישה  גיבויים,  לאינטרנט,  גישה  עדכוני  -משתמש,  וירוס, 

 . המועצב ו/או יהא קיים   וכל נוהל אחר הקיים  תוכנה
 

סודיות ולדאוג כי כ"א    ונציגיו המוסמכים מתחייבים לחתום על התחייבות כוללת לשמירה על   ספקה .43
הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח    הסכם זה יחתמו על  עמעובדיו ו/או ממועסקיו שיפעלו בביצו

 המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו. 
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למנהל תהא הסמכות לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הספק מבוצעים כראוי על   .44
קבע המנהל או מי מטעמו כי העבודה או השירותים לא בוצעו במומחיות    ונספחיו.  ההסכםפי תנאי  

במיומנות ראויה או אינה תואמת את התכניות ונספחי המכרז או את הוראות חוזה זה ו/או כי  ו
יש להחליף עובד/ים אשר אינם ראויים לבצע את העבודות או השירותים, תהא קביעתו סופית  

 המנהל או מי מטעמו.  והספק מתחייב לפעול כפי שיורה לו
הם הינו איטי מדי לדעת המנהל מכדי להבטיח את  אם קצב ביצוע העבודות, השירותים או כל חלק מ .45

ינקוט   וזה  בכתב  לספק  המנהל  כך  על  יודיע  הנדרש,  בזמן  השירותים  מתן  או  העבודות  גמר 
אי ששום  אך בתנ  -כפי שאישר המנהל    -באמצעים מתאימים לשם החשת העבודה או מתן השירות  

ולרבות )אך לא אלה בלבד(, עבודה  צעד מהצעדים שינקטו על ידי הספק והמאושרים על ידי המזמין  
בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את הספק בכל תשלום נוסף עבור נקיטת  

 צעדים אלה.  
 

תוך   .46 לא תתוקן  ו/או מתן השירות  והתקדמות העבודה  הו  7במקרה  מיום  של המזמין  ימים  דעתו 
פי הסכם זה בהתאם לסד  -בויותיו עלכי הספק לא יסיים את ביצוע התחיי  ,לספק, וקיים חשש

הזמנים אשר נקבע, יהא המזמין זכאי בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת הספק או השירות  
כל  הניתן על ידו ולהמשיך את העבודות או השירות באמצעות גורם אחר על חשבונו של הספק, ו

 ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הספק. 
 

בו הספ .47 ידי  בכל מקרה  על  לו  לוח הזמנים אשר סופק  ביצוע השירותים במסגרת  יסיים את  ק לא 
ומוערכים    המועצה קבועים  פיצויים  לשלם  עליו  יהיה  זה,  חוזה  עפ"י  להתחייבויותיו  ובהתאם 

 . להלןמראש כמפורט  
 

ועד התחלת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים וכן מועד סיום ביצוע  כי ידוע לו כי מ  ,הספק מצהיר .48
ויסודי בחוזה זה. הספק יהיה  ה עבודות או השירותים וקבלתן על ידי המנהל, הנם תנאי עיקרי 

אחראי לכל נזק או איחור שיגרמו בהשלמת ביצוע השירותים למעט מקרים של כח עליון כגון:  
 מזוינים של מדינת אויב.  אסון טבע או מלחמה בפלישת כוחות

 
או נתקבלו הוראות מצד המנהל כאמור, יהיה חייב    נפסלו העבודות ו/או השירותים או חלק מהם .49

הספק למלא את הוראותיו של המנהל הן ביחס לשינויים, תיקונים, תוספות או הפחתות, בעצמו  
ההוצאות והנזקים  או על ידי אחרים על חשבון הספק. הספק יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא  

 ותים שנפסלו. שנגרמו או שיגרמו לה כתוצאה מן העבודות ו/או השיר
 

זכאי   .50 יהא המזמין  כנדרש,    - נוסף לכל סעד אחר    -אם לדעת המנהל אין הספק מקיים הוראותיו 
למסור את ביצוע העבודות ו/או השירותים כולם או חלקם לידי אחר/ים על חשבון הספק והספק  

 צע את שהוטל עליו, על פי הוראות המנהל, באמצעות אחר/ים. יאפשר למזמין לב
 

 תקשרותתקופת הה

ממועד מתן צו תחילת מתן  החודשים הראשונים     (6)כי ששת    ,כי ידוע לו והוא מסכים  ,מצהיר  הספק .51
ה תהא רשאית  מועצה בתקופת הניסיון  ."(תקופת הניסיון"ן: " להל)  הינם תקופת ניסיון  השירותים

ת  או ביצוע המטלו/או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו /במקרה של הפרת ההסכם ו  ,בכל שלב
בהודעה מראש ובכתב   למסור את השירותים לאחר ,המועצ באופן שאינו משביע את רצונה של ה

לא תהא כל טענה בהקשר  לספק  ו   ,וזאת מבלי צורך לנמק ועפ״י שקול דעתה הבלעדי  יום,  30של  
 . סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור הוא מוותר בזאת באופןולכך 

 
לפי   .52 ההתקשרות  זה  הסכתקופת  למשך  ם  תחל  ו  "(ההתקשרות  תקופת)להלן:"    חודשים  24הינה 

 ה על הסכם זה. מועצחתימת מורשי החתימה של הלהימנות החל ממועד  
 

  12נוספות, בנות    תקופות  2- ההתקשרות בה נתון שיקול הדעת הבלעדי להאריך את תקופת  מועצל .53
פת ההתקשרות הכוללת  "(, ובלבד שתקו תקופת הארכה חודשים או חלק מהן, כל אחת )להלן: "

יום טרם    90, וזאת בהתאם להודעה בכתב  שנים  4לכל היותר    –חודשים, דהיינו    48לא תעלה על  
 סיום תקופת ההתקשרות ו/או סיום תקופת הארכה, לפי העניין.  

 
זה  ,הרבמו .54 התקשרות  והסכם  המכרז  הוראות  כל  יחולו  הארכה  בתקופת  יוסכם    ,כי  אם  למעט 

   מפורשות אחרת ובכתב. 
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 התמורה

ה .55 תשלם  זה  הסכם  לפי  הספק  התחייבות  של  המלא  לקיום  כקבוע  מועצבתמורה  תשלום  לספק  ה 
 "(התמורה)להלן: "   למסמכי המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  4במסמך    הצעתובגובה  

. 
 דין.   "י המע"מ עפ יתווסףלתמורה   .56

 

ירותים על פי ההסכם, לרבות ביצוע  את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן השכוללת  התמורה   .57
הפקת דו"חות, העברת דו"חות וקבצים לגורמי פנים וחוץ או כל    ,, ביצוע עדכוניםייעוץתיקונים,  

 . נושא אחר המוגדר במסגרת מסמכי המכרז

 

לתנאי המכרז( הינה סופית ומוחלטת    4מסמך  מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר ) .58
פרט    .ה במסגרת מסמכי המכרזמועצל השירותים שהתחייב הספק לספק לוכוללת תמורה עבור כ

לא במהלך   ה תמורה נוספתמועצהידי  -תשולם עללא  הקבועה בהסכם לפי תנאי המכרז, לתמורה
למתן השירותים, לא  תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף  

 לספק ולא לאדם אחר. 

 
 :לספק   ורהתנאי תשלום התמ  .59

 
לה יצורף דו"ח שעות עבודה  , דרישת תשלום המועצהלכל חודש יעביר הספק לידי   10-עד ה .א

 .   "(החשבון החודשידו"ח ביצוע וחשבונית מס )להלן: "  /
 

ידי ה .ב ייבדק על  ה, אשר יאשרו במלואו או בחלקו. במקרה שאושר מועצהחשבון החודשי 
 ימים.   21לספק לתיקון בתוך  ה תחזירו  מועצה – חלקית 

 
 .ה בכל מקרה של חילוקי דעות תהיה סופית ומחייבתמועצה  גזברהחלטתו של  .ג

 
 
פי כל דין. הספק מתחייב לשאת -מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על  .ד

מתן   במסגרת  הסכם  או  דין  כל  הוראות  מכוח  עליו  החלים  התשלומים  בכל  חשבונו  על 
 אומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות. השירותים לרבות תשלומים לביטוח ל

 
בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה    ה מועצכלפי ה לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות   .ה

או  או   התשלום  משדרישת  או  התשלום  בדרישת  פרטים  מחוסר  נבעו  אשר  הימנה,  חלק 
 הדו"ח לא אושרו.  

 
עודף שקי  .ו כל סכום  ריבית    4%בתוספת    בל מהמזמיןהספק מתחייב להחזיר למזמין מיד 

 .  שנתית
 
לקזז מהתמורה   תרשאיתהא  –ה בלבד מועצוה –ה מועצהכי  ,הספק מסכים ומצהיר בזאת  .ז

כל סכום המגיע    - פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -לשלם לספק על   יה שעל
 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על- ה מהספק עלמועצל

 
 דה  כח אדם והעדר יחסי עבו

 
וכי אין ולא ייווצרו    ,עצמאי  נותן שירותיםנו בגדר  יה   כי הספק  ,כם ומוצהר בין הצדדים מפורשותסמו .60

 . לבין הספק המועצהן י חסי עובד ומעביד בי  בעתיד
 

הצדדים מצהירים בזה, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין    בנוסף, למען הסר ספק  .61
שלוח ו/או שותפות  -מעביד ו/או שליח-יחסי עובד  ה מועצהין  עובד של הספק או אדם מטעמו לב

עובדים והמועסקים שיועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו  מכל סוג שהוא, וכי כל ה
 על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדיו או מועסקיו של הספק בלבד.  

ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  כי כל התשלומים לעובדיו של הספק ו/או מועסקיו )לרבות    ,מוסכם .62
לי אחר( וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים  שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום סוציא 
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והאחריות בקשר עם העסקתם יחולו על הספק, והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של מי מעובדיו  
בינו לבין התובע ו/או מן  ידו הנובעת מיחסי העבודה  -ו/או הפועלים מטעמו ו/או המועסקים על

ה לא  מועצה,  ' למסמכי המכרזח יזכנספכאמור בכתב השיפוי המסומן    היחסים החוזיים ביניהם
   לכל האמור, בכל אופן וצורה שהם. תאחראי תהא

 
ו ת  המועצ וההיה   .63 ו/חויב בתשלום כלשהו לספק  או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד  /או לעובדיו 

חויב  ת בו    □בכל סכו  מועצהיפצה וישפה הספק את הה בכתב,  מועצת היום מהודע   21תוך    ,ממעבידו
 .כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו״דה מועצה

 
נוהג בנוגע    מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או .64

 להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום. 
 
יא לפועל את העבודות באמצעות עובדיו והוא חייב להעמיד מחליף או מחליפים  להוצ  רשאי הספק   .65

בכל מקרה שנבצר ממנו להוציא לפועל את העבודות בעצמו באופן זמני עקב נסיבות שאין לספק  
שליטה עליהן, כגון שירות מילואים פעיל, אולם לא יהא בכך בשום מקרה כדי לפגוע באחריותו  

 ביצוע העבודות ולטיב עבודתם של עובדיו ומחליפו. ספק ל האישית המלאה של ה
 

, וכי אין  כקבלן עצמאיהסכם  התחייבויותיו שבאת  מבצע    ספקההצדדים מצהירים ומאשרים, כי   .66
ה  מועצבהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין ה

כי  ו  ,ו/או בשליחותועבורו  על ידו ו/או הפועלים  ו/או מי מהמועסקים   לבין הספק ו/או מי מעובדיו
 .ה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכךמועצכל אלה אינם משתלבים במסגרת ה

 
ה, ופסק דין חלוט  מועצהיה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את ה  .67

בין הצדדים, יחסי עבודה  ה  מתחייב הספק לשפות   יקבע קיומם של  כל  מועצולפצות את  בגין  ה 
סכום בו תחויב לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה  

 כאמור(. 
 

ה .68 לעובדי  הוראות  ו/או  הנחיות  יעביר  לא  באמצעות  מועצהספק  אלא  מי  מועצהמנכ"ל  ה,  ו/או  ה 
 ה יחליט עליו.מועצה  מנכ"לש

 
 בלעדיות העדר 

 
ה תהא  מועצכי בעצם ההתקשרות בהסכם זה אין משום מתן בלעדיות לספק והמוסכם בין הצדדים  .69

רשאית על פי שיקול דעתה להתקשר עם ספקים / שמאים נוספים גם במהלך תוקפו של הסכם זה.  
ה תתקשר עם ספקים נוספים בקשר למתן השירותים, מתחייב הספק כי השירותים  מועצהיה וה 

 יאום עם הספקים הנוספים.יעשו בת 

 

המ .70 בהתקשרות  אין  ומשכך,  מסגרת  התקשרות  הינה  זו  התקשרות  כי  הצדדים,  בין  ה  מועצ וסכם 
בהסכם זה התחייבות למסור לספק עבודות בהיקף כלשהו, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או  

 תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 

 זכויות יוצרים 

 .  המועצן של הותוצאותיהם יהיו קניי  מטעמוהספק ו/או מי שיסופקו על ידי  ותוצריהם, השירותים .71
 

יפגע האמור לעיל, התוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים על פי המכרז וההסכם    שלאככל   .72
 . המועצ לשייכים באופן בלעדי 

 
יטות עבודה, ידע מקצועי,  באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות, ש  הספקמידע שפותח ע"י   .73

ושלא    המועצל שאינם יחודיים    know how, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או  רעיונות, מערכות
 שייכים לספק ו/או לגוף המחזיק בזכויות בגינם על פי חוק.   ,פותחו במסגרת מתן השירותים

 
ע"י    המועצ ל    .74 כל שימוש במידע שפותח  לעשות  וכן ברכיבים    הספקשמורה הזכות  באופן עצמאי 

מתודולוגיות,   עבודות,  גנריים,  נהלי  מוצרים,  מערכות,  רעיונות,  מקצועי,  ידע  עבודה,  שיטות 
 הבלעדי לשם מתן השירותים בהתאם למכרז. הבהתאם לשיקול דעת  know howתפישות ו/או 
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לא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי מתן השירותים, ושולם בגינו ע"י    הספק    .75
, אלא  עבור צדדי ג'  כיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרותבמסגרת מתן השירותים, לצר  המועצ

 .המועצ מהאם כן קיבל אישור בכתב מראש 
 
תהאמועצה    .76 ל  תרשאי  ה  שיימסר  חומר  כל  ידי    ה לפרסם  ובלבד  כ  הספקעל  זה,  מהסכם  חלק 

 , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית". לספקשתישמר 
 

 סודיותשמירת 

הקשור  -"המידע"   .77 המידע  נתוניה  מועצל  כל  עסקאותיה,  תושביה,  של  חובותיהם  תושביה,  ה, 
הרשימות,   המסמכים,  כל  זה  ובכלל  תוכניותיה  המסחריים,  סודותיה  השיווקיים,  או  הכספיים 

)לרבות  תוכנות   מגנטית  ו/או  אלקטרונית  במדיה  הנמצא  וחומר  מידע  כל  מחשב,  קבצי  מחשב, 
ך ממין וסוג כלשהו וכו' ככל שנמסר ו/או יימסר  דיסקטים, דיסקים, תקליטורים וכיו"ב(, וכל מסמ

על ה- לספק  עם  מועצידי  עבודתו  במסגרת  ו/או  כדי  תוך  שהיא  דרך  בכל  לידיעתו  יגיע  ו/או  ה  
 ידו.  - ט מידע גלוי שהינו נחלת הכלל ושלא הפך לכזה עקב הפרת סעיף זה עלה, והכל למעמועצה

 
שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו  כי מתן השירותים מחייב  ,פק מצהיר, כי ידוע לוסה .78

הוראות   אחר  והוא מתחייב למלא  ומהימנות  של אמינות  גבוהה  רמה  על  זה וכן שמירה    הסכם 
תיו על פי חוזה זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות  ולמלא את כל התחייבויו

ומסומנת    זהחוזה  ות, המצורפת לכל חוק הנוגע לצנעת הפרט ולחתום על הצהרה לשמירת סודי
 . להלן כמסמך ג'

 
מי    הספק מתחייב .79 נספח  הו  ה מועצשיעבוד בשירות הלהחתים כל  עשוי להיחשף למידע כאמור על 

המצור  "התחייבות לשמירת עניינים"  ניגוד  ולמניעת  ומסומנתסודיות  זה  לחוזה  ד'כ  פת    מסמך 
 .  הימנומהווה חלק בלתי נפרד ה

 
לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי חוזה זה    ק אף מתחייב לגרום פהס .80

אמינות ומהימנות תוך  ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוה של  
 שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט. 

 
רשאימועצה .81 לספק  ת ה  שמי  לקבוע   להורות  לעניין  מיוחדים  קביעת  הסדרים  לרבות  סודיות,  רת 

אחר   למלא  מתחייב  והספק  מיוחדים  עבודה  נוהלי  או  מידור  הסדרי  מיוחדים,  בטחון  הסדרי 
 ה בנדון.   מועצדרישות ה

 
הוא ישיב בצורה   המועצ הכי מיד עם סיום ההסכם ו/או מיד עם קבלת דרישה מאת   ,תחייבהספק מ .82

ה המזמין את כל הידע והמידע הנמצאים  ו/או לצד שלישי שימנ   המועצלמלאה, מסודרת ועניינית  
יגיע אליו,   ו/או  ולביצוע הסכם זה, לרבות כל חומר כתוב שיימסר לו  ברשותו בקשר לשירותים 

כי    ,, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאתהמועצהים שייקבע ע"י  וזאת בלוח זמנ 
תחייב למחוק את כל הנתונים שנשמרו  . בנוסף, הספק  מהמועצהכל המידע הינו קניינו הבלעדי של  

 בשרתיו ו/או בכל מקום אחר לא ישאיר העתקים מהמידע ברשותו. 
 
- בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"זהספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע   .83

1977 . 
 

 אחריות ושיפוי  

כרז ו/או הסכם התקשרות זה.  ידו בקשר עם המ- הספק לבדו יהיה אחראי לשירותים המוענקים על .84
והפעולות שהוא    ,בתוך כך מובהר יהיה האחראי הבלעדי לבדיקת תקינות השירותים  כי הספק 

באחריות הספק לוודא  , ובכלל זה  לביצוע הפעולותה  מועצה  מעניק, זאת אף במקרה בו ניתן אישור 
 . 'וכו שלא חלה התיישנות, שכתובות החייבים מעודכנות, שסדר הפעולות נשמר כדין

 
, לגוף ו/או לרכוש  המועצלדן, אשר יגרמו בשל מתן השירותים הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או אוב .85

 אשר יגרמו עקב מעשה או מחדל או טעות מקצועית או השמטה של הספק ו/או של מי מטעמו.  
 

 . תקופת ההתקשרותבמהלך    מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם הספק .86
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ו/או לצד    ו אובדן ו/או הפסד שיגרם ל, בגין כל נזק ו/או  המועצהולפצות את    הספק מתחייב לשפות  .87
 .המועצ לג' כלשהו, אשר יגרמו בשל מתן השירותים  

 
ו/או צד ג' כלשהו בגין כל תביעה שתוגש ו/או כל סכום     המועצההספק מתחייב לשפות ולפצות את   .88

ריות לנזק מוטלת על הספק ונגרמה  על פי פסק דין חלוט, כל מקרה בו יקבע כי האח  ההחויב  תבו  
עקב ביצוע השירותים בהתאם למכרז ולהסכם התקשרות זה. בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד  

דיע לספק על קיומה של התביעה  ה תומועצה, אשר עילתה בשירותים שהוענקו ע"י הספק,  המועצה
 .מפניה על חשבונו   המועצהו להתגונן ולהגן על  אפשר ל ת, ואפשריבהקדם ה

 

 ביטוח

לערוך   .89 מתחייב  הספק  זה,  בהסכם  האמור  פי  על  ו/או  דין  כל  פי  על  הספק  מאחריות  לגרוע  מבלי 
כל   את  חשבונו,  על  דין,  פי  על  אחריות  שמתקיימת  זמן  ובכל  ההסכם  תקופת  למשך  ולקיים, 

ח מורשית כדין, כל זאת בהתאם לגבולות  הביטוחים הרלוונטיים להתקשרות זו אצל חברת ביטו 
להסכם התקשרות    כמסמך א'"אישור על קיום ביטוחים" המצ"ב  בוהתנאים המפורטים    האחריות

 זה. 
 

את "אישור על קיום    למזמיןימים מיום חתימת הסכם התקשרות, יהיה על הספק להמציא    7בתוך   .90
באחריות  האמור  ביטוחים"   כי  מובהר  בישראל.  מורשית  ביטוח  חברת  ע"י  כדין  חתום  כשהוא 

אישור ביטוח מעודכן בכל מקרה בו יפקע תוקפו של אישור הביטוחים, כל    למזמין הספק להמציא  
 זאת עד לתום תקופת ההתקשרות. 

 
ת  הזכות לבטל א   למזמיןבמקרה בו הספק לא ימציא "אישור על קיום ביטוחים כאמור", שמורה   .91

 ההכרזה על זכייתו ולהכריז על המציע שהצעתו הגיעה למקום השני כספק הזוכה.  
 

ע"י חברת הביטוח של    פק ספק, תשלום דמי הביטוח השוטף וכן כל תשלום אחר שידרשלמען הס  .92
 הספק, לרבות תשלומים בגין השתתפות עצמית, ככל שתידרש, ישולמו ע"י הספק בלבד. 

 
בכל מקרה בו יפקעו זכויותיו של הספק בפוליסת הביטוח, מכל סיבה שהיא, ולרבות בשל טעות אשר   .93

יהיה בהתאם    למזמיןבכך כדי לגרוע מאחריותו של הספק לנזקים שיגרמו    נבעה מתום לב, לא 
 להוראות הסכם התקשרות זה. 

 
   .כדי לגרוע מאחריותו של הספק  המזמין מובהר, כי אין בקבלת מסמך האישור על קיום ביטוחים ע"י   .94

 
על     מיןלמזאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים   .95

הם כדי להפחית ו/או לצמצמם ו/או לשחרר את  פי ההסכם התקשרות זה וכן ועל פי כל דין, ואין ב
   .הספק מהתחייבויותיו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הסכם התקשרות זה

 

 ערבות ביצוע 

עד  ימים ממו  7, בתוך  למועצהלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז והסכם זה, ימציא הספק   .96
   ה מועצ ההחתימה על הסכם התקשרות זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת  

 "(.הביצוע ערבות )להלן: " להלן מסמך ב'( בנוסח שקלים חדשים  אלף תעשר) ₪ 0,0001של בסך 
 

יהיה עד לתום  הביצוע תוקפה של ערבות ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ו .97
ום ממועד סיום ההתקשרות ולאחר כל תקופת הארכה ככל שיהיו. ככל שתוקפה של הערבות  י  60

לפחות   תוקפה  את  לחדש  הספק  באחריות  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  מועד   30יפוג  טרם  יום 
הווה עילה לחילוט  עיף זה הינו תנאי יסודי, אי הארכת הערבות מספקיעת תוקפה של הערבות.  

 מלוא סכום הערבות.  
 
פעמים,    המועצה    .98 במספר  או  אחת  בפעם  חלקו,  או  כולו  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאית  תהא 

 פרע מהספק באמצעותו. יבהתאם שיקול דעתה הבלעדי ולה
 
נוסח  ערבות חדשה ב   מועצה בכל מקרה בו הערבות ו/או חלקה יחולטו, יהיה על הספק להמציא ל    .99

 ימים מיום חילוט הערבות.   7בתוך   האמור לעיל 
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  "י עפ  הו/או מאיזה מהסעדים העומדים לרשות   מועצהאין בחילוט הערבות כדי לגרוע מזכויות ה    .100
 הסכם התקשרות זה ו/או ע"פ דין. 

 
 ובטלות ההסכם הפרת

הספק את   כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה ספקהפר ה .101
מבלי לפגוע בזכויות    ה בין במישרין ובין בעקיפין וזאתבגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפר  המועצה
  מתן השירותיםאחר ל ספק    לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם  ה מועצה

 חלק מהן.  נשוא הסכם זה או 
 

כל סכום שלדעת המנהל    ,לספק לפי הסכם זה  ה לקזז ולנכות מהתמורה המגיע  ה רשאיתמועצה    .102
זאת מבלי לפגוע בכל סעד או   ,עפ״י ההסכם או עפ״י דין ,ו לכל צד ג׳א/ו  המועצלמגיע מהספק  

 .ימים על פי ההסכם או עפ״י דין  15תוך  המזמין תרופה להם זכאי 
 

הודעה בדבר    לספק   ישלח המנהל   במקרה של הפרת הוראה יסודית, מהוראות ההסכם,מובהר כי      .103
ה. היה והספק לא יתקן את ההפרה  ימים לתקן את ההפר  7נתן לספק תקופה בת  יההפרה, ובו ת 

ידרש  ת ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר    מועצה ה כאמור,  
 והכל בהתאם לאמור בפרק "סיום ההתקשרות" שלהלן. לשלם לספק פיצוי ו/או תשלום כלשהו,  

 
  יום ההתקשרותס

תוך    , מכל סיבה שהיא,כל חלק ממנולהביא את ההסכם לידי גמר כולו או  תהא רשאית    המועצה    .104
 . בכתב ימים מראש 90תקופת ההסכם בהתראה של 

 
כדי למנוע כל ספק, מאחר והשירות הנדרש מהספק דורש יחסי אמון מיוחדים, הרי שבכל מקרה      .105

בו יתערערו יחסי האמון ו/או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק או במקרה של  
ללא כל    ,זה  הסכםשל    ביטולו המיידילהודיע לספק על    המועצת הא רשאיהתביצוע פשע על ידו,  

ובמקרה כזה ידאג הספק לפעול כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה, והספק לא  הודעה מוקדמת,  
 יהיה זכאי לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא.

 
התקשרות עם  להפסיק את ה   תרשאיה תהא  מועצהמבלי לגרוע מן אמור לעיל, מוסכם כי  בנוסף ו    .106

שלם לספק  בטרם תום תקופת ההתקשרות, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתידרש ל   הספק
 בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:    פיצוי ו/או תשלום כלשהו,

 
 הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל ו/או הוגשה נגדו בקשה לפירוק;   .א
 לקם;ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או ח .ב
   ;הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה .ג
 הספק הורשע בעבירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בעבירה שיש עימה קלון.    .ד
   ;הספק הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות .ה
 

ם  ה  לא תישא בתשלומועצבמקרה בו יגיע ההסכם לסיומו בנסיבות כמתואר לעיל, המודגש, כי  
פרק התמורה  לספק למעט בגין שירותים שכבר ניתנו על ידו בפועל והוא זכאי בגינם לתמורה לפי  

 .בהסכם זה

חובה לפצות את הספק או    מועצה, לא תהיה על ההמועצהידי  -ה של ביטול ההסכם עלרבכל מק    .107
סיום  ל רותים שסיפק עד   לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השי

 .  ההתקשרות
 

ההסכם    .108 הפסקת  של  מקרה  של    ,בכל  מסודרת  העברה  לבצע  הספק  על  חובה  שהיא,  סיבה  מכל 
או חברה אחרת שתבוא במקומו, כולל את כל המסמכים, המידע וכל    מועצה ההשירותים לידי נציג  

שהוכ מסמכים  ההמלצות,  ההצעות,  הממוחשבת,  במערכת  המנוהלים  הספק  הנתונים  ידי  על  נו 
נציג הב לידי  ידו  יועברו על  וכיו״ב,  ולשביעות רצותא  יאו למי שה  מועצהמסגרת חוזה זה  ן  ורה 
,  מועצהמה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותו של הספק לכל תשלום שהוא מועצהה

לום  אשר טרם שולם לו עד אותו מועד ולהחזרת כתב הערבות לספק. הספק לא יהיה זכאי לתש
 ה ו/או לחברה אחרת. מועצצוע העברת השירות והנתונים לנוסף בגין בי
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ויהיו    זה לשם העברה מסודרת של השירותים והמידעכל הפעולות המנויות בפרק      .109 על  באחריות 
ה בהודעתה  מועצ בו נקבה הוצעו על ידו ללא כל תמורה נוספת בתוך פרק זמן  ספק בלבד ויב חשבון ה

 .בדבר סיום ההתקשרות
 

יהא    ספקוה  המועצהמידע שפורט לעיל הינו רכושו הבלעדי של ההנתונים וכי כל    ,מוסכם בזאת    .110
בתקופת ההסכם ולאחר סיומה, לכל נזק ואובדן שנגרם לנתונים או    אחראי באחריות מוחלטת,

מתחייב    ספק. ה ההתקשרותלאחר סיום    המועצ ועד שהועברו ל  ההתקשרות  לחלקים מהם בתקופת
ומות בסודיות ולא להעבירן לצד ג' כלשהו, אלא באישור בכתב  הפרטים המופיעים ברש  לשמור את

 ה.מועצ ה של
 

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת   .111
 הסכם זה. 

 

 זכות עכבון וסעדי ביניים

יה כל זכות עיכבון  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה, יובהר, כי לספק לא תה     .112
 ידו או תוצריהם.  -בקשר לשירותים המסופקים על בשום מקרה 

 
סיבה      .113 מכל  הצדדים  בין  ההתקשרות  הפסקת  ו/או  ביטול  של  מקרה  שבכל  הצדדים  בין  מוסכם 

במידע  שימוש במשרדים ו/או    מועצהמהשהיא, לא יהא הספק רשאי לדרוש כל צו ביניים אשר ימנע  
המשך פעולות הגבייה באמצעות צד ג׳ כלשהו וזאת מבלי לגרוע מכל  ו  ידי הספק ו/א-שסופק על 

 זה ועל פי כל דין.  הסכםעל פי   מועצההזכות של 
 

 קיזוז
 

כל סכום    בהתאם להסכם זה  מועצהמאת הספק  זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע ל  מועצהה    .114
לשלם בגלל    מועצהה  רשת, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדספקשיגיע לה מאת ה

   מחדליו או פעולותיו. הספקרשלנות  
 

 והעסקת קבלני משנה  המחאת זכויותאיסור הסבה, 

הספק אינו רשאי להמחות, להסב, ו/או לשעבד לאחר, או לאחרים את זכויותיו או חובותיו, לפי       .115
 א בתמורה.זה, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פי החוזה, בין בתמורה ובין של הסכם

 
הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירות, כולו או חלקו, או למסור לאחר כל חלק  בנוסף,      .116

מראש ובכתב. יש לציין, כי העסקת    המועצהמהפעולות הקשורות בביצוע החוזה, אלא בהסכמת  
בה,    ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין   עובדים, בין 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירות לאחר. 
 

יהא הדבר כפוף   ,מקרה בו יסתייע הספק בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה  לבכ .117
ב  ובומותנה  המכרז  ודרישות  הסף  בתנאי  העמידה  ומועצאישור  מראש  מורשי  ה  ידי  על  בכתב 

קבלן משנה משום ניגוד עניינים,  וכן   ה, לרבות בדיקה ואישור שאין בהעסקתמועצההחתימה של  
לסרב    ה תהא רשאיתמועצה למען הסר ספק מובהר כי   חתימה על תצהיר ניגוד עניינים מתאים.

וללא    דיהבלע הועל פי שיקול דעת  ,וזאת מכל סיבה שהיא ,לבקשת הספק להסתייע בקבלני משנה
 צורך בהנמקה מיוחדת לסירובה.  

 

 
 כללי 

ממצה את כל ההסכמים שבין הצדדים בנוגע לנושאים המוזכרים בו, אלא  הסכם זה, לאחר חתימתו,   .118
אם נאמר אחרת בהסכם זה, הוא מבטל כל הסכם או הבנה קודמת שהייתה בין הצדדים ו/או מי  

 מטעמם בין בע"פ ובין בכתב בנוגע לנושאים אלה. 
 

מורשי החתימה  ידי  כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב וייחתמו על   .119
 הצדדים להסכם זה.  של 
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כל ויתור של צד למשנהו על קיום אלו מחובותיו על פי הסכם זה, או הימנעות של צד מעמידה על   .120

לגבי   בין הצדדים  נוהג  היווצרות  או  הימנעות  כויתור  יחשב  לא  לא זכותו,  בהם  מקרים אחרים 
 . תקוים אותה זכות

 
 תניית שיפוט 

 
בתי  ל  תהא  ו/או הנובע ממנו  קום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה הצדדים מסכימים כי מ .121

 . בלבד קצריןבעיר המשפט המוסמכים 
 

 כתובות והודעות 

 . זה הסכם בכותרתכמפורט   םהינות הצדדים כתוב .122
 

לתעודתו    ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסרכל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על   .123
במועד מסירתה,    -עד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  שעות ממו  72תוך  

 . ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה
 

 :ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום

 ע"י:  הספק                                                                         ע"י:ה מועצה       

__________________________                                   ___________________________ 
                                        המועציו"ר ה                 

__________________________                                   ___________________________ 
 המועצגזבר ה                 

 _________________________ 
 ה המועצחותמת    

 
 ה מועצאישור יועמ"ש ה

 
בזאת מאשר/ת  הח"מ  מאשר/ת    ,אני  אני  תוכנו  את  שבדקתי  ולאחר  שבנדון,  ההסכם  את  קראתי  כי 

 . ה לחתום ולהתקשר בהסכם זהמועצל

                                                                                       ____ _________________                

  ה מועצהיועץ המשפטי ל                                                                                            

 אימות חתימה 

ידי   על  כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר  הספק,  ב"כ   ,_____________ עו"ד  הח"מ  אני 
_____, ________________ מטעם הספק, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד  ה"ה__________

   לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.  

        __________________ 
 עו"ד               

 

 תקציבי אישור 

 הרינו לאשר בזאת כי : 

 לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו 

 .__ בתקציב רגיל_________ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף ___ 

        _____________________     _______________________ 
 ה מועצגזבר ה                              ה מועצה יו"ר                     



 

  

 
 א'  : נספח3מסמך 

 
   אישור  עריכת  ביטוח

 
 



 

  

 : נספח ב' 3מסמך 

 ערבות ביצוע 

 לכבוד
 קצרין מועצה מקומית 

 
 

 יעוץ ביטוחי למתן שרותי   09/2023 מכרז פומבי מס' :הנדון

 כתב ערבות מס'__________
 

אשר נחתם ביניכם ובין הספק    _____חוזה מספר  בקשר עם    ,(הספק  - על פי בקשת _____________ )להלן   .9
הננו ערבים בזאת כלפיכם    ה, מועצולהבטחת התחייבויותיו של הספק כלפי ה  09/2023מס'  פומבי  מכרז  ות  בעקב

סכום    -)להלן    (שקלים חדשים  עשרים אלף)במילים:  ₪    10,000של    כולל  עד לסךשהוא  לשלם לכם כל סכום  
 (.הערבות

 
מ .10 מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  לעלית  בהתאם  יעלה  הערבות  הלשכה  סכום  ידי  על  לפעם  פעם 

 המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 

)או בסמוך    15/3/23שהתפרסם ביום    23פברואר  לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש    –"  המדד הבסיסי" .10.1
 למועד זה(.

 לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה.  –" המדד החדש" .10.2

 במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.  .10.3
 

  הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, עם קבלת את סכום הערבות    באופן מידיהננו מתחייבים לשלם לכם   .11
בכתב, הראשונה  את    דרישתכם  לנמק  או  להוכיח  שהיא  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת 

   .המציעשתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת  דרישתכם ומבלי

 

ים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשא  .12
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  

 
 .לביטול ניתנת ולא לויהת חוזרת, ובלתי בלתי הינה זו  ערבות .13
 

וכל דרישה על פיה   ,הארכתה על לנו תודיעו כן אם אלא 2026 שנת   2לחודש  28ם תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליו .14
  צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 
 ה או מי מטעמה. מועצ ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של ה .15

 

 ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבותנו זו אינה  .16
 
 
 

 בכבוד       רב,         
 _____________  בנק         
 _____________  סניף         
 _____________  כתובת         
 _____________  תאריך         

 



 

  

 : נספח ג' 3מסמך 

 ה  מועצמטעם המציע לבין ה התחייבות לשמירה על סודיות

______________________ )שם מלא + ת"ז( המשמש בתפקיד ________________ בחברת _____ אני הח"מ,  
 "(. הספק"" או  המציע " ____________________ח.פ __________________ )להלן:

"( ביחס לכל המידע המועצה)להלן: "המועצה המקומית קצרין  בשם הספק, הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כלפי  
"(  המכרז)להלן: "  09/2023  ה ומתן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס'מועצההתקשרות עם ה  מסגרתשיימסר לי ב

 כדלקמן: 

לצורך מסמך זה כל מידע, ידע, סוד מסחרי, שיטת יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים,   -"המידע"
ים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחרי

ו לרעיון הקשורים לחברה, באופן ישיר או עקיף, אשר יגיעו לידיעתי בין אחרים השייכים לחברה, הנוגעים לה ו/או למידע א
חלת הכלל במהלך שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין אם לאו ולמעט מידע שהינו נחלת הכלל ו/או יהפוך לנ

 תוקפה של התחייבות זו, או מידע הנמצא ברשותי ביום חתימת ההסכם. 

אשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, כהגדרתו לעיל, שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתי, במישרין או בעקיפין הריני להתחייב, כי  
 ת השירותים בהתאם לדרישות המכרז.  בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות בין הצדדים, למעט לצורך אספק

ה; לשמור על המידע בסודיות מלאה, לא  מועצלמעט מתן שירותים להריני מתחייב לא להשתמש במידע לכל מטרה שהיא,  
לאפשר לגלותו, לא לאפשר גישה אליו ו/או למסור אותו לשום אדם ו/או גוף וכן לא  לא  אותו, לא לאפשר להשתמש בו,    לגלות

 יטתי ו/או בחזקתי. באמצעות גוף אחר בשל באמצעות מי מטעמי ו/או והכול בין בעצמי ובין ,שנות את המידע להעתיק ו/או ל

 ההתחייבות לשמירה על סודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה ועד בכלל.  

בלבד, כאמור בהסכם   הועצמהתחייבויות הח"מ לשמירה על המידע, למניעת הפצתו ולשימוש המוגבל לצורך מתן השירותים ל
ייבות גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד ג' ולא ייעשה בו כל שימוש. . ההתחשל הספק  זה, נכון גם לגבי כל עובדיו ו/או מי מטעמו

 כמו כן, מתחייב הח"מ לעדכן את הגורמים מולם נעשית הבדיקה כי הוא חתום על הסכם סודיות וכי הדבר מחייב גם אותם.

ה  כל רישום )מכל מועצה , הספק מתחייב להשמיד או למסור למועצהתקשרות בין הצדדים, או על פי דרישת הבתום תקופת ה
מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או העתק  

 ה  ובהתאם לדרישתה כאמור. מועצ רישתה הראשונה של השלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך מטרת השימוש, וזאת עם ד

 תהיה הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה להתחייבות זו או הנובעת ממנה. צפוןלבתי במשפט המוסמכים במחוז 

 ולראיה באנו על החתום היום ______________:

 

_____________ _____________ _______________ _____________ 

  ימה חת ת.ז שם מלא 

 אישור עו"ד 

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה  
________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________,   -________________ הנושא ת.ז שמספרה ________________ ו 

ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים  או המוכרים לי איש אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני. 

 

 חתימה _________________  חותמת ___________ תאריך _____________
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 : נספח ד' 3מסמך 

 ולמניעת ניגוד עניינים מטעם עובדי המציע   ל סודיותהתחייבות לשמירה ע 

 ה  מועצטופס זה ייחתם ע"י כל אחד מעובדי המציע הזוכה כתנאי לתחילת עבודתם ב
 אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז

 

 מבוא 

בין  ____________   הואיל  או "הספק"  )להלן:  ונחתם  צה מקומית  מוע  לבין"נותן השירותים"(  "המציע" 
"ה  קצרין שנת  "(  מועצה)להלן:  _______בחודש_______  _________מיום  מספר  : להלן)   ____הסכם 

  ;)להלן: "השירותים"(שירותים המפורטים בהסכם  הלאספקת   "ההסכם"( 

 ה.  מועצין השאר, לשם אספקת השירותים לידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  ב- ואני מועסק על והואיל 

להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה    מההסכי  המועצוה ל והואי
וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך 

  ;התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן

לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי    והוסבר  והואיל 
( כלשהם לרבות  תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום,  (Know- How(, או ידע  Informationמידע ) 

מסוגים שונים, שאינו מצוי    1977  -נשין, תשל"זלחוק העו   91שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף  
"קיצור דרך"   -בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל  

לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי  
עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות    דע בין ישיר וביןאחר העשוי לאצור מי

  ;)להלן: "המידע"(

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם   והואיל 
מוסמך מראש ובכתב עלול ה המועצור נציג ה המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת איש  המועצהמלבד לנציגי  

    ;1977 - לחוק העונשין, תשל"ז  118או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף     המועצללגרום 

 כדלקמן:  המועצהאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1
  .ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותיםשל המידע  לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור   .3

לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא  
 ופן שהם, את המידע.  ל דרך או אלגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכ

ידי נותן השירותים  או  -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על  .4
לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא  

וף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל  ת אדם או גלפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיע
 חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.  

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות   .5
אמצעי   בכל  לנקוט  השאר,  בין  המידע,  סודיות  על  הנשמירת  בטיחותית,  הזהירות  מבחינה  דרשים 

 ביטחונית, נוהלית או אחרת .
לרבות   .6 זו  בהתחייבות  האמור  את  מטעמי  מי  או  משנה  קבלני  או  עובדי  לידיעת   להביא 

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.  
תוצאה   .7 או  הוצאה  או  פגיעה  או  נזק  לכל  דין  כל  פי  על  כלפיכם  אחראי  סוג,   להיות   מכל 

אם  בין  וזאת  זו,  התחייבותי  מהפרת  כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו   אשר 
 אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך   .8
עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים    תי או לידילכם או שהגיע לחזק
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ה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור  מועצאו חומר שהכנתי עבור ה
 או של המידע.  

בות זה  שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחיי .9
ה או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד  מועצשמכוח מתן השירותים ל או  

ה לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר"  מועצ עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים ל
תו או עובד אחראי בו, או  ו, מנהל אוייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר ב 

גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה,  
פיקוחי,    או  עימי  העובד  עובד  או  שותפי,  או  מעסיקי  או  שאני  לקוח,  של  ענינו  גם  וכן  

   ין אחר"(. מיצגים/מייעצים/מבקרים )מחק את המיותר( )להלן: "עני
או       .10 תפקידי  מילוי  בין  בו  לעמוד  עשוי  שאני  או  קיים  עניינים  ניגוד  על  לי  ידוע  לא  זה   בכלל 

ה לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או  מועצ עיסוקי במסגרת מתן השירותים ל 
 קרובי חבר בו. 

שאגלה .11 מקרה  בכל  לרבות  זו  התחייבות  שאפר  מקרה  ו/או       בכל  לכם  השייך  כאמור   מידע 
ועצמאית   נפרדת  תביעה  זכות  לכם  תהיה  לפעילויותיכם,  הקשור  ו/או  ברשותכם   הנמצא 

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
מס .12 לרבות  זה  התחייבות  לכתב  בהתאם  שלא  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר   ירתו     הנני 

 . 1981  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1997  -ל"זלאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התש
תכ"ם   .13 בהוראת  כמפורט  סודיות  על  שמירה  בדבר  ההוראות  את  קראתי  כי  מצהיר   הנני 

סעיף    17נספח    3.99.99  מכוח  חובותיי  לי  נהירות  )בטחון    27וכי  העונשין  דיני  חוק   של 
 .  1957 -וץ וסודות רשמיים(, תשי"ז המדינה, יחסי ח 

 מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  או יחסי עבודה לא תפורש כיוצרת קשר אישיהתחייבותי זו   .14
כל      .15 יחולו  שהיא,  דרך  בכל  התקבלו  אשר  המידע,  של  העתקים  על  כי  לי  וידוע   מוסכם 

 הוראות כתב התחייבות זה.  
לג .16 כדי  זו  בהתחייבות  אין  כי  לי  וידוע  אחרת    מוסכם  סמכות  או  סעד  או  זכות  מכל   רוע 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -ה עלמועצהמוקנית ל
 

 ולראיה באתי על החתום 

 

 היום: __ בחודש: ___ שנת: ____ 

 

 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________ חתימה: _____________________ 
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 : נספח ה' 3מסמך 

 הצהרה והתחייבות כעובד/ת הספק 
 

 ה  מועצאחד מעובדי המציע הזוכה כתנאי לתחילת עבודתם ב  טופס זה ייחתם ע"י כל

 אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז

 
 

אני הח"מ _____________ נושא/ת ת. ז _______________ הגר/ה ב______________, מצהיר/ה בזאת  
 כדלקמן: 

 
 גויסתי כעובד/ת ע"י __________________  .א

 "י ________________ שכרי החודשי משולם ע .ב

, אינני  קצרין  ה מקומיתמועצאני מודע/ת לכך שלמרות שאני מבצע/ת עבודה מטעם ___________ ב .ג
 להכיר בי כעובד/ת שלה.  מועצהה ואין ולא יהיו לי כל דרישות מה מועצנחשב/ת כעובד/ת 

 ה.מועצ כתב התחייבות זה מרצוני החופשי, ללא כפיה וללא מעורבות האני חותם/ת על  .ד
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום: 

 
 ___________    _________________    ___________ 

 תאריך              חתימה      שם ומשפחה 
 
 
 
 

 אישור 
 

____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא   ____________ נושא/ת  ת.ז _______________לאחר

 יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על תצהירו/ה זה. 
 
 

         _____________ 
 עו"ד       
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 4מסמך 

 ה כספית מטעם המציע הצעטופס 

 

__________ בעל ת"ז מס' ____________ מצהיר/ים    - אני הח"מ _________ בעל/ת ת"ז מס' _______________ ו 

 ___________________ המציע  בשם  בזאת  ________________ ומתחייב/ים  ח.פ./ע"מ  מס'  "המציע"(,  להלן )   ,   :

 כדלקמן: 

 

 כללי    – הצהרות והתחייבות המציע  
 
  גרת מכרז פומבי מס'מגיש בזאת הצעתי במס והנני  המכרז מסמכי כל את בעיון  קראתי  כי מצהיר, מ "הח אני .1

שירותי    09/2023 ביטוחילמתן  "  יעוץ  "המכרז)להלן:  במסמכי  השירותים",  כמפורט  והכל  בהתאמה(,   ,"
 המכרז ונספחיו. 

 
למציעים בעיתונות   ההודעה פרסום לרבות ומסמכיו, המכרז פרטי כל את והבנתי קראתי כי מצהיר, הנני .2

 המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי כי מצהיר, אני ה לשאלות הבהרה )ככל שיהיו(.מועצומענה ה
  הצעתי.  את קבעתי לכך ובהתאם להם מסכים אני לי, ומוכרים ידועים השירותים, על
 

 ובכלל הסתייגות, כל בלא  המכרז במסמכי הכלולים והתנאים כל ההתחייבויות את עצמי על לקבל מציע אני .3
 .להצעתי בהתאם לספק את השירותים זה
 

צהיר שבדקתי את כל תנאי העבודה, ההיבטים המשפטיים וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על  אני מ .4
מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה  אני מצהיר כי סכום הצעתי    סכום הצעתי למתן השירותים שבנדון.

תתקבל.  הצעתי  אם  הצעתי  פי  על  ההתחייבויות  כל  לביצוע  תת  והוגנת  והצעתי  במידה  מתחייב  קבל,  אני 
 להוציא לפועל את כל השירותים לפי גובה הצעתי ולשביעות רצונכם המלא. 

 
כל תנאי או נתון כל שהוא    אני מוותר ויתור מוחלט ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתי .5

   הקשורים במתן השירותים או הנובעים מהן.
 

 במסמך תנאי כמפורט למכרז, ההצעה הגשת צורךל  הנדרשים תנאי הסף   בכל עומד הנני  הריני להצהיר, כי   .6
 אישור  או/ו מסמך אצרף ולא במידה כי לי המסמכים הנדרשים. ידוע כל את מצרף הנני ולראיה המכרז
 .הצעה זו על הסף לפסול עלולה המכרזים ועדתכלשהו  

 
 הדרושים והכישורים  ההיתרים  הרישיונות, הכשירות, המומחיות,  הניסיון, הידע, בעל הריני להצהיר, כי הנני   .7

הנני    המכרז.   מסמכי   לכל בהתאם  מקצועית,  מבחינה וגם  המימון  מבחינת גם המכרז, נשוא למתן השירותים 
 .המכרז ומסמכיו הוראות פי על וההתחייבויות הדרישות כל את לבצע שהיא, בחינה מכל מסוגל,

 
 כל ה והוראותמועצהוראות ה  המכרז, למסמכי בהתאם המכרז ספק את כל השירותים נשואהנני מתחייב ל .8

ה  מועצה ינהגו בעובדי  י העובדים מטעמ כי לדאוג, ו המועצה של המלא רצונה הצעה זו, לשביעות   במחיר דין,
 .ויעיל אדיב באופן המועצה וקהל לקוחות 

 
 .המכרז נשוא יימילוי התחייבויות  לצורך תקן או/ו דין  כל  י"עפ  הנדרשים התנאים בכל עמוד הנני מתחייב ל .9

 
 בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז.  בנקאית ערבות ב"מצ ,הצעתי קיום הבטחתל .10

 
 

 התמורה   – ההצעה הכספית  
 

הפעולות וההתחייבויות שעל המציע  ,  המטלות,  ומושלם של כל השירותים, העבודותתמורת ביצוע מלא   .11
 : לספק ו/או לבצע על פי מסמכי המכרז ההצעה הכספית הינה כדלקמן
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 57עמוד  חתימה וחותמת המציע: ______________________________ 
 

, המפרטים , בהתאם לתנאי המכרזה את מלוא השירותים נשוא מכרז זהמועצל להעניק הצעתי/נו 
של מכרז זה בהנחה כוללת ואחידה בשיעור של   2במסמך על פי מחירי היחידות הנקובים וההסכם, 

 ______ % )במילים: ___________________________ %( 
 

 .תיפסל על הסף -  15%-הצעה בה ינוקד המציע שיעור הנחה גבוה מ

 
בין מיוחדות ובין    ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות הריני מתחייב, כי התמורה המוצעת לעיל   .12

ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז   ,על פי תנאי המכרז ,הכרוכות בביצועם  וסוגמכל מין   כלליות
חר שיידרש לביצוע תקין ומושלם  ובעבור כל ציוד ואמצעי א ,וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת

 .של כלל העבודות נשוא המכרז
 

לנו .13 כל  מועצל כי   ,ידוע  ביצוע  את  להזמין  או  מציעים  שני  בין  ההתקשרות  את  לפצל  הזכות  שמורה  ה 
לפי ראות עיניה ועל    שירותים/או להזמין רק חלק מהעבודות/נשוא המכרז ממציע אחד ו  שירותים/העבודות

 ל. פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעי ,לעשות כן המועצוכי אם תבחר הפי שיקול דעתה הבלעדי  
 

מעבר לקבוע בהצעה   הכרוך,  כל על המכרז, נשוא העבודות בגין נוספת תמורה  כל לי תשולם לא  כי  , ליידוע   .14
 סוג מכל חובה, תשלום היטל,  מס, כל  כי  לי, מובהר כן למדד. הצמדה  הפרשי לי ישולמו לא זה ובכלל זו,

 תנכה כך,  לצורך ידי. על וישולמו עליי  יחולו  זה, הסכם י"עפ העבודותעל  בעתיד  יחולו  אשר  או החלים שהוא,
 תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת דין, כל לפי לנכות  שעליה כל סכום לי שיגיעו מהסכומים ה מועצה
 . לי

 
 להורות על ביצוע השירותים ,רז זהמבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכ  ,ה רשאיתמועצהידוע לי, כי   .15

ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים    ,או בעל חוב מסוים/בין בהפחתת שירות מסוים ו  ,בהיקף מצומצם
ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן  והכל לפי   ,או בהפחתה של חוב נישום מסוים/ו

   .נימוקים כלשהם
 

יה את המסמכים הקבועים  ימים מקבלת הודעת הזכי  7להמציא בתוך   מתחייב ניהרי תתקבל, הצעתי אם .16
 . על פי מסמכי המכרז, לרבות ערבות ביצוע, אישור עריכת ביטוחים

 
 כולן המנויות לעיל, הפעולות את אבצע לא אם או /ו מהצעתי  בי אחזור שאם לי ידוע כי בזאת,  מצהיר אני .17
העבודותזכותי   את אאבד זו, מכרז בחוברת הכלולה אחרת כלשהי התחייבות כל או מקצתן, או  לביצוע 
עם זו להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהא המועצוה  הכל אחר, ספק ולהתקשר 

 לרשות שיעמדו  סעד  או בכל זכות  לפגוע  כדי  יהא  לא הערבות  לוטישבח לי ידוע כן  המכרז.  במסמכי  כמפורט
 לי תהיה לא כי  מצהיר  הנני  למכרז. הצעתי   הגשת עם עצמי על  נוטל  שאני ההתחייבויות  הפרת  עקב  ה מועצה

 כי מתחייב הנני כן במקומי. אחר מציע ה עםמועצה התקשרות עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל
 שנבחרה  ההצעה בין  ההפרש את לה  לשלם  עליי  יהיה   ,דלעיל כאמור  אחר  מציע  עם המועצה תתקשר  בו במקרה

 .דלעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי זה להשתמש לצורך  רשאית המועצ וה הצעתי, ביןל ידה  על
 

כפי   ההצעות להגשת האחרון מהמועדיום    90  של תקופה במשך אותי ותחייב בתוקף תהיה זו הצעתי .18
 ידי יותר על נחתמה זו הצעה אם הצעתי. של תוקפה יוארך המועצה ותדרוש במידה המכרז. בתנאי שהוגדר

 הצעה שפרט מפרטי  מקום ובכל  לחוד,  מהם אחד וכל ביחד מטה החתומים כל את מחייבת היא אחד, מאדם
 .לחוד מהם כל אחד ידי ועל ביחד מטה החתומים כל ידי על הובא כאילו לראותו יש יחיד בלשון מובא זו
 

 מחייבת אותיו בתוקפה עומדת והיא לתיקון, או לשינוי לביטול, ניתנת ובלתי חוזרת בלתי היא זו הצעה .19
 .דלעיל כאמור

 על החתום:
 

 ____________________                                                __________________ 
 חותמת התאגיד                                                                       תאריך                                         

 
 ___                      _____________    _______________ 

 +ת"ז חתימת מורשה חתימה                           שם מורשה החתימה
 

_______________                      ________________ 
 +ת"ז שם מורשה החתימה           חתימת מורשה חתימה            
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 58עמוד  חתימה וחותמת המציע: ______________________________ 
 

 
 

 אימות חתימה 
 

____________ עו"ד שכתובתי ______________ מאשר בזה שהמציע ___________ החתום לעיל הח"מ  אני  
ו   ___________________ ה"ה  וכי   __________ רשם   אצל  בישראל  כדין  הרשום  תאגיד   -הנו 

המציע   את  ולחייב  כן  לעשות  מוסמכים  זו,  הצעה  על  המציע  מטעם  בפני  חתמו  אשר   _______________
 תיהם. בחתימו 

 
 ____________________                                         ___________________ 

 תאריך                                                                                 עו"ד 
 

 


