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 1מנספח 

 המועצה האזורית עמק חפר
 09-8947396 :טל

 םהודעה ותנאי
  ייעוץקבלת שירותי 

 תליווי ובקרה על תיקי השקעו :המוזמן ייעוץתחום ה
 

 כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  500 – המכרזעלות חוברת 
 

 12:00עד השעה  1/10/2019יום ג'   - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

: גזבר המועצה בדוא"ל –מנשה דוד בנושא המכרז: פניות פרטים לצורך 
shimrit@hefer.org.il/menashed@hefer.org.il 

 12:30בשעה  10/10/2019יום ג'   – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .משרדי אגף תפעול, קומה ב'. לידי הגב' יונית שושן –תיבת ההצעות מיקום 

 12:30בשעה  10/10/2019יום ג'   - מועד פתיחת ההצעות

 1/1/2020 –תוקף |    ש"ח 10,000 – להצעה סוג וסכום הבטוחה

  יגברו המועדים בטבלה. - אחרים במסמכי ההליךסתירה בין המועדים בטבלה לבין מועדים במקרה של * 
 

 ולמציעים לא תהיה כל טענה בעניין זה. ,ושיקול דעתלפי , ההליךלבצע שינויים במועדי רשאי  * המזמין

 נספחים/םמסמכי .1

 ם, כדלקמן:ינההליך זה  /נספחימסמכי

 ;(מסמך זה) םהודעה ותנאימסמך  -  1מנספח 
 ;דרישות/תנאי סף -  2מנספח 
   ;התקשרותחוזה  -  3מנספח 
 ;נספח שירותים ותנאים מיוחדים -  4מנספח 
  ,ופרויקטיםשימת לקוחות ר ,תצהיר המציע ,מציעהפרטי  -  5מנספח 

 ;פרטי מבצע השירותים בפועל     
 ;ביטוחקיום אישור  - 6מנספח 
 ;/קרבהבדבר העדר זיקהתצהיר  -  7מנספח 
 ;תתצהיר המציע ואישור עו"ד/ רו"ח בדבר ניהול פנקס חשבונו -  8מנספח 
 ;סודיותלשמירה על התחייבות  -  9מנספח 
 ;בדבר העדר ניגוד ענייניםתצהיר  -  10מנספח 

 תצהיר בדבר הרשעות קודמות; - 11נספח מ
 ;ייצוג הולםבדבר הצהרה  - 12נספח מ
 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין; תצהיר בדבר תשלום - 31נספח מ

  ערבות בנקאית להצעה; -  41מנספח 
  .כתב הצעה והתחייבות - 51נספח מ
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 כללי .2

לביצוע לקבל הצעות  תמבקש ("המועצה"ו/או  "המזמין" –)להלן  המועצה האזורית עמק חפר .2.1
   . םהנספחיובשאר  4בנספח מכמפורט  ייעוץשירותי ה

  ., בשעות העבודה הרגילותמזכירות המזמין , במשרדי, ללא תשלוםבמסמכי ההליךניתן לעיין  .2.2
    .הליך זהבקשר עם ושינויים הבהרות  ,יש לעקוב אחר עדכונים

  רישא. סכום זה לא יוחזר מכל סיבה.טבלה בהינה כנקוב בהליך זה חוברת עלות  .2.3

על המציע במלואן תחולנה  - וכל הוצאה נלווית השתתפות המציע ה,הגשת, ההצעה הכנתהוצאות  .2.2
 בלבד.

 .בהליך זה הגשת הצעהלשם ואין לעשות בהם שימוש, פרט המזמין הם רכוש ההליך מסמכי  .2.5

 שירותים בהיקף כלשהו.  ציע הזוכה את כלל השירותים, או המועצה אינה מתחייבת להזמין מהמ .2.2

 ההתקשרות .3

 . גוף מלווה לבקרת השקעותזקוקה ל מועצהה .3.1

  .4בנספח מ, ובין השאר, זהבהליך המפורטים השירותים זה הינו לקבלת  הליך .3.2

 מתבקשים להגיש הצעה מתאימה. בהליך זה מציעים העומדים בדרישות הסף שנקבעו  .3.3

שירותים, הם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע הליך זה, כאשר עלהוראות השירותים יבוצעו בהתאם  .3.2
  על המציע לעיין היטב בהסכם על כלל הוראותיו ונספחיו בטרם הגשת הצעה.  .רףנוסח המצוב

, אם הדבר מתחייב בנסיבות ההתקשרות מזמין רשאי לשנות את נוסח הסכםאף האמור, ה-על
 , לפי שיקול דעתו.העניין

, באמצעות עובד מטעמו אשר זהותו בעצמו הזוכה המציע ידי-לעהמזמין השירותים יבוצעו עבור  .3.5
ידי המזמין מראש )"מבצע השירותים בפועל"(, ובלבד -תוצע במסגרת הצעת המציע ותאושר על

שהוא יעמוד בדרישות ובתנאים שנקבעו. לא תאושר הסבה של החוזה לגורם אחר כלשהו, אלא 
  באישור מראש ובכתב של המזמין.

, ובהתאמה לסכום ההצעה 4בנספח מו 3מבנספח פי המפורט -תיקבע עלזוכה למציע ההתמורה  .3.2
  . הכל לפי הפרמטרים שנקבעו בהליך - 51בנספח מהזוכה 

יובהר כי קבלת כל תשלום במסגרת ההתקשרות נשוא הסכם זה מותנית בקבלת הזמנת עבודה  .3.3
 . חתומה ע"י גזבר המועצה

אמות המידה והדרישות לפי , לרבות יך זההלמפורט במסמכי ייעשו כ - ןבחינת ההצעות ושקלול .3.3
   .2מנספח בהמפורטות 

 בהליךלהשתתפות סף תנאי  .2

 יםמפורטה תנאי הסףו הדרישותעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל  .2.1
 תובא לדיון.  תיפסל ולא -הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף . 2מבנספח 

וזאת להבטחת התחייבויות  - בטבלה ברישא לטובת המזמין, כנדרש בטוחהלהצעתו  צרףלמציע על ה .2.2
, רשאי המזמין לחלט וההליך מהתחייבויותיו במסגרת ההצעהבאיזו לא עמד מציע  .המציע בהצעתו

  ללא כל טענה או דרישה מצד המציע.  ,ימים 3וזאת בהתראה של  - את הבטוחה

ערוכה לטובת המזמין,  ,הסך הנקוב ברישא-שמו, על-על צרף להצעתו ערבות בנקאיתציע למהל ע
   .41מנספח ב בהמצ"בנוסח 
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אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא הצעה ערבות קבל המזמין י
  לעיל.דכאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות  ,מיידי לפי דרישה

 הבטוחה תוקף ת לדרוש הארכהרשות המזמין . בידי יהא כנקוב בטבלה ברישאהבטוחה  תוקף
לא  .עם קבלת דרישת המועצה לעשות זאת מידבמקרה כזה,  ,חודשים נוספים והמציע חייב 3 -ב

 רשאית המועצה לפסול את ההצעה.  –הוארך תוקף הערבות 

 .51בנספח מ, כקבוע התמורה המרביו/או שיעור מחיר הצעת המציע לא תעלה על  .2.3

 . , אם הדבר נדרש בטבלה ברישאההליךאת מסמכי  רכשהמציע  .2.2

 שיש לצרף להצעה מסמכים .5

שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש  םעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי
  המסמכים הבאים המפורטים להלן: כללצרף(, את 

 .2מבנספח והמפורטות לעיל  בדרישות הסףציע כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המ .5.1

 . ידי הבנק(-)עותק מקור וחתום עלהנדרשת  הבטוחה .5.2

 .מסמכי הליך זהעל רכישת של המציע  קבלה .5.3

   שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.או מצגת  ,מציע פרופיל .5.2
 . נטייםהרלוו םפי הנדרש ביחס לשירותיהספציהפרופיל יכלול התייחסות לניסיון 

מול אשר עתיד ללוות את הפרויקט , למבצע השירותים בפועלכן, תינתן התייחסות מיוחדת -כמו
  כישוריו. לוהרלבנטי ניסיונו לרבות התייחסות לבאופן אישי וישיר, המזמין 

 ונטיים. הרלו ייעוץהפרופיל יכלול, בין השאר, התייחסות ספציפית לניסיון בתחומי ה

פי -המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .5.5
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 לצרכי מע"מ. או חברה בע"מ תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה .5.2

 .1932-ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"-אישור תקף על .5.3

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .5.3

 :תאגידהמציע הינו שבמידה  - אישורי התאגדות .5.9

 רשם החברות. נסח עדכני מאת וכן התאגיד תעודת התאגדות של  .א

 אישור עו"ד או רו"ח: .ב
 במסגרת סמכויות התאגיד. הינםוההתקשרות השירותים כי  (א)
 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 מחייבת את התאגיד.שמות האנשים שחתימתם  (ג)

 :רשומה שותפותהמציע הינו שבמידה  -אישורי התאגדות 
 עו"ד.אישור תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  .ג
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .ד

  . , מאושרים וחתומיםמלאיםכשהם ההליך כל מסמכי יש להגיש את  .5.10

 והסבריםבדיקות  .2

 ולפעול לפי הוראותיו בטרם הגשת הצעתו. ההליך עיין היטב בכל מסמכי על המציע ל .2.1
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עם הגורם המצוין  תיאום מראשוזאת ב - ההליךמסמכי ב, לעיין ההצעההגשת לפני מציע רשאי,  .2.2
 .ש, אם הדבר נדרחוברת ההליךהינו רכישת להגשת הצעה אף האמור, תנאי -על .להלן 7.1 בסעיף 

, ביצע את כל הבין את תנאי ההליך, םפרטיה, מצהיר המציע, כי ראה ובדק את כל בהגשת הצעתו .2.3
 .נטיותווהרל הדרישות והעלויותאת כל מביאה בחשבון וכי הצעתו הבדיקות המוקדמות הנדרשות, 

 שאלות הבהרה .3

יהיה רשאי בהירויות וכו', -התאמות, אי-שיבקש לקבל הבהרות ביחס לסתירות, שגיאות, אי מציע .3.1
וזאת עד לא יאוחר  - בטבלה ברישאשפרטיו מופיעים  לנציגלפנות, בכתב בלבד, לקבלת הבהרות 

מהמועד הנקוב בטבלה ברישא. על המציע לוודא קבלת הדוא"ל, ואין להסתמך על אישור קבלה 
 ידי המחשב.-אוטומטי המופק על

 יה מנוע מלטעון טענות בדבר מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב, באופן ובמועד דלעיל, יה .3.2
 .להליךהתאמות וכיו"ב טענות ביחס -בהירות, שגיאות או אי-סבירות, אי-אי

המזמין ייתן מענה לשאלות בכתב בלבד, לפי שיקול דעתו. רק מענה שיינתן בכתב מטעם המזמין,  .3.3
אם ) מפגש המציעים, לרבות במהלך להליךפה שתינתן בקשר -יחייב את המזמין. כל תשובה בעל

 לא תחייב את המזמין ואין להסתמך עליה., יתקיים(

, גם לאחר פרסום התשובות ההליךותנאי המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסמכי  .3.2
 לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתו ובין אם כמענה לפניית מציע.

 - בהרהניתנה הלא שלגביהם לא נדרשה או  םמסמכיההתאמה העולים מ-במקרה של סתירה או אי .3.5
 פרשנות המזמין תחייב. 

 הגשת ההצעהאופן  .3

לדחות מועד זה  רשאי המזמין .הנקוב בטבלה ברישא המועדהינו  ותהמועד האחרון להגשת ההצע .3.1
על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת  המזמין לפי שיקול דעתו. הודיע

  הצעות.ההגשת שם , כ"מועד האחרון" למטעם המזמיןביותר 

 .ההליךלדרישות הוספות או שינויים  , התניות,הסתייגויותכל ביחס להצעה אין לרשום  .3.2
 לפסלה. המזמין  רשאי -ממנו  הבסטייההליך או מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי 

 . הליך זה, אלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי אין להגיש הצעה חלקית .3.3

ההליך מסמכי  כלי גב-על לחתום, ההליךמילוי במסמכי הטעונים את כל הפרטים  למלאעל המציע  .3.2
 האישוריםו המסמכיםצרף את כל ול בראשי תיבות כל דףובמקומות המיועדים לכך, לסמן 

ידי המזמין למציעים, כשהם חתומים -שנמסרו על פרוטוקולכל מסמך הבהרה והנדרשים, לרבות כל 
 ידי המציע.-על

 ,וחלקה )ללא סימני כיתוב עליה(סגורה לבנה, מעטפה תוך ב, םעותקים זהי 2 -ההצעה תוגש ב .3.5
, כנקוב מועד האחרון להגשת ההצעותהבלבד, לא יאוחר מ ידנית, במסירה ההצעותלתיבת ותוכנס 

 .במועד האחרון, תיפסלנה ההצעותלא תמצאנה בתיבת שהצעות  .בטבלה ברישא

 ערבות ההצעה. למעטבסדר רץ,  יםממוספרההצעה ומסמכיה יוגשו כשהם  .3.2

. ההליך, פרט למספר או כל סימן זיהוי אחר שלו ,המציעשם ההצעה את  אין לציין על מעטפת .3.3
 !עלולה להיפסל -מעטפה שתכיל סימני זיהוי כלשהם 

  המזמין.מאת " נתקבלבחותמת " ה, על המציע להחתים את מעטפת ההצעהגשת ההצעהבטרם  .3.3

התאמה בין -במקרה של סתירה או איוהמסמכים דבר פרשנות הוראות במקרה של מחלוקת ב .3.9
 . בכך המזמיןכריע י -או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח  ,הנספחים השונים

 שיקול דעתו הבלעדי ותהיה מחייבת. תהיה לפי בעניין זה  המזמיןהחלטת 



 

 2 ייעוץ ליווי ובקרה על תיקי השקעות -מכרז עמק חפר 

 תוקף הצעת המציע .9

 מועד האחרון להגשת ההצעות.ימים מה 90עד תיחשב כעומדת בתוקפה  הצעהה .9.1

 3 -ב וערבות ההצעה תוקף ההצעותאת  המציעים, בהודעה בכתב, להאריךמ המזמין רשאי לדרוש .9.2
 חודשים נוספים.

 קביעת הזוכהלצורך הערכת ההצעות אופן  .10

   . )אם נקבעו( ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסףהבשלב  .10.1

  .2בנספח מהמפורטות אמות המידה לפי  תיבחנהההצעות הכשרות בשלב השני, 

 ידי המזמין.  -מטעם המזמין שהרכבו ייקבע על צוות בדיקהידי -בחינת ההצעות תבוצע על .10.2

על התרשמות מהמסמכים גם תתבסס , יכול שומנציגיו בביצוע השירותיםההתרשמות מהמציע  .10.3
המיועדים  ונציגיופגשים שיתקיימו עם המציע ועל ראיונות/מ, המצורפים להצעה, על המלצות

לפי המזמין והכל בהיקף ובאופן שיחליט לגביו  - , אם יחליט על כך המזמיןבפועל לביצוע השירותים
  שיקול דעתו הבלעדי. 

להגיע לפגישות/לראיונות יהיה ונציגיהם על המציעים  -ייקבעו ראיונות/פגישות עם המציעים  אם .10.2
, ובהיעדר התייצבות, רשאי המזמין שלא לקבוע מועד נדחה אחר שייקבע( שנקבע )או לכלבמועד 

  מועד חליפי וליתן ניקוד בהתאם. 
נוהלי פרויקטים דומים שבטיפולם, במסגרת ראיונות/פגישות אלה יידרשו נציגי המציע להציג 

 וכיו"ב.  יכולותכישורים מיוחדים והעבודה, תפיסת שירות, לקוחות קיימים, ניסיון, 

שהמציע  /נוספיםגורמים אחריםלרבות , שצורפווות הבדיקה, או מי מטעמו, יבדקו את ההמלצות צ .10.5
הכל בהתאם  -עבד עמם ולא נכללו ברשימת הממליצים מטעמו )או לא צורפה המלצה שלהם( 

  לשיקול דעתו של צוות הבדיקה.  
תוצאות בחינת ר מראש על קבלת מידע בדב יםהמציע יםאובייקטיביות, מוותרעל בכדי לשמור 

 .ההמלצות )למעט הניקוד הכללי(

)לפי סוג ההליך(  ההתקשרויותועדת /בתום בחינת הצוות המקצועי, תועבר המלצה לוועדת המכרזים .10.2
 לשם קבלת החלטה. 

 ה הטובה ביותרבחינת ההצעות וקביעת ההצע .11

ור כדי לגרוע אין באמ, כאשר פסל ולא תובא לדיוןית -שנקבעו  בדרישות הסף שאינה עומדתהצעה  .11.1
 לפנות למציעים להשלמת מסמכים ו/או נתונים.   המזמיןמסמכות 

, ושהניקוד שלה בהליךהנדרשים הסף ההצעה שתיבחר כזוכה הינה הצעה כשרה, שעמדה בכל תנאי  .11.2
 .  שנקבעו בהליךהוראות ההוא הגבוה ביותר מבין כל ההצעות הכשרות, כפוף ליתר 

ן היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב יובאו בחשבון, בי המזמיןבשיקולי  .11.3
 .בשירותים קודמיםסיונו ישל המציע וכן נ השירותים

בין הצדדים, בדרך שיקבע  או הגרלה ר זהה, תבוצע התמחרותהצעות או יות 2היה הניקוד שקיבלו  .11.2
 .לפי שיקול דעתו המזמין

יה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא את , הופי, לפי שיקול דעתהמזמין רשאי לקבוע זוכה חלו .11.5
 הפועל, מכל סיבה שהיא.

 ו, גם בעצממהם או חלק ,רותיםיהש, ולבצע את כל הכולה או חלק ,לקבל את ההצעהרשאי  המזמין .11.2
 .מצא לנכוןישאחרת או בכל דרך 

לבחור את המזמין הצעה הכספית שנקב בה המציע, רשאי הנמצאה סתירה בין שני עותקים של  .11.3
 , ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך.המזמיןה המיטיבה עם ההצע
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למרות האמור לעיל, מובהר כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה  .11.3
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 תה, אישור ותצהיר. האמורה כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגש

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.9
 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  -"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-( ו1התקיימו הוראות פסקאות )נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד ש

 ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  -"אישור" 
 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 ל המחזיקה בשליטה;זוג של אח, הורה או צאצא( ש

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2) 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  -"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

שנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, מ -"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  -"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 עניינים מניעת ניגוד .12

 לקיומו חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות , קיימתרשיםהנד המיוחדים האמון יחסי בשל .12.1
 יןכי א תחייבמו צהירמ , המציעלפיכך .השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של

 .השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה

בין  עלול להיווצרשכל ניגוד עניינים  על ,הצעתובכתב, כבר במסגרת הגשת  המציע מתחייב להודיע .12.2
 .ו/או פעילות משרדופעילויותיו השירותים המיועדים לבין 

 הסדר על לחתוםיידרש המציע הזוכה המצורפת,  עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסףמובהר כי  .12.3
וזאת  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וכן למלא ולחתום על עניינים,  ניגוד למניעת פרטני

חתימה על מסמכים אלו מהווה תנאי לביצוע  .2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 ההתקשרות, ובעצם הגשת ההצעה, מצהיר המציע כי הוא מסכים לכך. 

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול וזכות על שומרהמזמין  .12.2

  סמכויות ועדת המכרזים .13

רשאית לפעול, בין השאר, כמפורט היא ן, דיפי כל -מכויות ועדת המכרזים עלמכלליות סמבלי לגרוע 
 להלן:

מסמך אחר, המהווה  לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל .13.1
ע ו/או לזמנו לשימויקבע ימן שז תוך פרק למזמיןלהשלים המצאתו הצעה, הלקיום תנאי מוקדם 

לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע בהרות ו/או השלמות, מתן ה לצורךהוועדה בפני 
להצעתו או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, להגיע לביקורים 

  .הכל כפי שתמצא לנכוןו -באתרי המציע 
לבין המהותיות, החייבות להתקיים במועד הגשת ההצעה,  הדרישותבין הוועדה לעניין זה תבחין 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הדרכים להוכחתן, אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה
 ובהתחשב בנסיבות הספציפיות.הוועדה 
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בחינת לצורך  ,, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרילעשות שימוש במידע אודות המציע .13.2
 ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף.

יע שלא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו, או שלא התייצב לשימוע לפסול הצעת מצ .13.3
 , במועד אותו קבע המזמין, או שלא התייצב לראיונות שנקבעו.הוועדהבפני 

 ,לפי ראות עיניה)לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו( לפנות אל כל צד שלישי  .13.2
, וכן להשתמש במידע הקיים על המציע שמסר המציעלמידע  לצורך בירור ואימות פרטים בקשר

 .בהתאם לניסיון המזמין עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו

או ההצעה, ההליך תנאי ביחס להסתייגות או ציין אשר ערך שינוי או תוספת,  ,לפסול הצעת מציע .13.5
התוספת  ,את השינוי דרך אחרת, ולחלופין לראותבובין במכתב לוואי או ההליך מסמכי  בגוףבין 

 או ההסתייגות כאילו לא נעשו.

 במהלךשלילי סיון ינלמזמין, או גם לגורמים אחרים, לגביו היה שהצעת מציע,  לפסול או לדחות .13.2
 הפרת חוזה  ,משירותיושביעות רצון -, לרבות אישקדמו להגשת ההצעה השנים

 וכיו"ב. ידו, מרמה, תביעות בלתי סבירות-על

 הצעה כלשהי.או  ,)לפי העניין(ביותר  או היקרה הזולה לקבל את ההצעה לא .13.3

 כתכסיסניות או כסוטות ,ידה כבלתי סבירות-שתמצאנה עלאו לפסול הצעות  ,לא לקבל כל הצעה .13.3
 ותית מהאומדן.משמע

 דין.לפי וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר  -לנהל מו"מ עם המציעים ומי מהם  .13.9

לביצוע השירותים, או  תקשרותה ושעניינלת הצעות כל הליך אחר לקבבלנקוט או ההליך  לבטל את .13.10
 ,ההליךאישור תקציבי לצורך ביצוע לא יינתן ש, בין היתר, מאחר היקף ההתקשרותאת לצמצם 

או צומצם התקציב, או מחמת היעדר אישור נדרש לפי דין, או בשל שיקולי יעילות ואינטרס 
ו/או דרישה ו/או  כל תביעהו תתפים ב, לא תהיה למשהליך זהלבטל המזמין  . החליטציבורי אחר

המציע מצהיר  .וו מטעמא ובשמ אחר הפועל ו/או כלפי כל אדם ו/או גוףהמזמין טענה שהיא כלפי 
כי העובדות דלעיל ידועות לו וכי עם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי 

, בין אם לפני פרסום הודעת עיל, היה ויבוטל, כאמור לההליך, הקשורה או נוגעת לביטול המזמין
 יה ובין אם לאחריה.יהזכ

לדחות או לפסול הצעת מציע, אם יתברר כי בפועל הוא אינו בעל איתנות פיננסית ויכולות כספיות  .13.11
לביצוע השירותים, לרבות בנסיבות בהן ננקטו כנגד המציע הליכי פירוק, פשיטת רגל, הקפאת 

 ונה כונס נכסים זמני או קבוע וכו'.הליכים, הוצא נגדו צו כינוס נכסים, מ

לדחות או לפסול את הצעתו של מציע, במקרה שמתנהלים נגדו או נגד בעל עניין או נושא משרה בו,  .13.12
או במקרה שמציע או להליך הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה שיש לה נגיעה מהותית 

 בעל עניין או נושא משרה בו הורשעו בעבר.

ל את הצעתו של מציע מחמת ניגוד עניינים ו/או אם קיים יסוד סביר לחשש לניגוד לדחות או לפסו .13.13
עניינים, ובכלל זה מחמת שלמציע או לבעל שליטה בו קרוב משפחה מדרגה ראשונה מבין עובדי 

 המזמין, או קרבת משפחה אחרת.

גבלים , יש בה משום הפרה של דיני הההוועדהלדחות או לפסול הצעה, אשר להנחת דעתה של  .13.12
 העסקיים, בהתחשב בסוג ההתקשרות ומיקומה. 

לדחות או לפסול את הצעתו של מציע במקרה של התרחשות אירוע יוצא דופן, אשר יש בו לפי שיקול  .13.15
, וכן לדחות את השירותים, להשליך שלילית באופן מהותי על יכולת המציע לבצע את הוועדהדעת 

ה, מוטעה או במקרה של גילוי מידע שאילו הצעתו במקרה בו הגיש המציע מידע שקרי, מטע
 נתגלה קודם לכן, היה בהם להשפיע על אישור המציע.

 לדחות או לפסול את הצעתו של מציע אשר קיימים לגביו כל מגבלה או איסור בדין. .13.12
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לא יעמוד שהמציע כל אימת  ה,או כל חלק ממנ ,במסגרת ההליך(נדרשה )אם  הבטוחהלחלט את  .13.13
 :במקרים הבאיםו/או הליך זה י תנאי פ-בהתחייבויותיו על

 ;נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים .א
 ;מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .ב
 ;חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות .ג
 לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם. .ד

 , ללא צורך בהוכחת נזק. ימאליייחשב כפיצוי מוסכם מינהבטוחה חילוט 

לקבל כל החלטה בנושא דרישת מציע לעיין בהצעות מציעים אחרים, לרבות בנושא סודות  .13.13
  מסחריים. 

 אובהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים  הוראות הדין, קיימת זכות עיוןלפי מובהר כי 
מהווים סודות טענתם , אשר לנתוניםוההמסמכים  מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מציעים מבקשים שלא לחשוף בפני  אותם הםואשר , כאלה קיימיםאם מקצועיים, או מסחריים 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה של המציע בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  אחרים.

אלה  גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
  של הצעות המציעים האחרים.

ידו לא יהוו סוד מסחרי/ עסקי. -מהאמור, שמו וכתובת המציע וכן המחיר שהוצע על מבלי לגרוע
 .דיןכל ובכפוף להוראות הוועדה בסמכות  עניין זה הינהבההחלטה כן, -כמו

 סדרי עדיפויות .12

 הינן משלימות זו את זו. הליך זה הוראות מסמכי  .12.1

 .ים המקצועייםתגברנה הוראות החוזה על הוראות המפרט -ם ובענייני תמורה בעניינים משפטיי .12.2

 .ההליךמסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי 

 

 ,בכבוד רב     

 גלית שאול    
  המועצה האזורית עמק חפרראש                            
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 2מנספח 
 שיבחנו ואמות המידה תנאי סףדרישות/

 

 להגשת הצעות תנאי הסף  .א

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: בכלרק מציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף  .1

   .תאגיד, הרשומים בישראל כדין אושותפות  או יחידהמציע הינו  .1.1

  ,את כל המסמכים הבאים:על המציע לצרף להוכחת עמידה בדרישה זו 

 ה ות.ז., לפי העניין  העתק תעודת רשם החברות / רשם השותפויות / תעודת עוסק מורש -

 של רשם החברות/השותפויות, לפי העניין ומלא  מעודכןנסח  -

על פי (, 2015-2019השנים האחרונות ) 5-, בלמציע ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא המכרז .1.2
 הפירוט שלהלן:

  ₪.מיליון  50תאגידים מוניציפליים, בעלי היקף נכסים של לפחות  5לפחות 

 ₪.מיליון  50היקף נכסים של לפחות  ות, בעלוריותמועצות אז 5לפחות 

 :להוכחת דרישה זו, על המציע יהיה להמציא את המסמכים הבאים 

  , ובכלל זה ציון של התקשרויות רלבנטיות. מלא וחתום 5נספח מ -

 

, הליך זהבמסגרת הנדרשים  ייעוץסיפק המציע את שירותי ה םעבור - גופיםשל  ותהמלצ -

  בתנאי סף זה. מהסוג הנדרש פרויקטים ב

 .הממליץהגוף בפרויקט מטעם  ם בכיר שעסקגורידי -ההמלצות תינתנה על

בעל ותק של הינו  (מטעם המציעהשירותים )הגורם שיבצע בפועל את  מבצע השירותים בפועל .1.3
  במתן השירותים הנדרשים במסגרת המכרז.  שנים 3לפחות 

  ,על המציע יהיה להמציא את המסמכים הבאים:להוכחת דרישה זו 

, קו"ח של המועמד, מכתבי מלא וחתום, ובכלל זה ציון של התקשרויות רלבנטיות 5נספח מ -
  המלצה ותצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף. 

עבירות ב )למעט לא הורשעו בעבירות פליליותהגורם שיבצע בפועל את השירותים ומנהליו , המציע .1.2
 , אשר יש בהן כדי להשליך ו/או להשפיע על ההליך. ואילך 2010שנת אז מ -התעבורה(  ודתלפי פק

  את המסמכים הבאים:להוכחת דרישה זו, על המציע לצרף  
 
דין וחתום באופן -ידי עורך-, בדבר היעדר הרשעות, מאושר על11נספח מתצהיר לפי נוסח  -

  הגורמים המוזכרים בנספח.ידי כל -על -אישי 

, יידרש להציג את רשימת ההליכים הפליליים בהם הורשע, אשר בדרישה זומציע שאינו עומד 

 ידי ועדת המכרזים.-ייבחנו על
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 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות .ב

עם זאת, הצעה אשר  נק'(. יחד 20נק'( ובין מדד איכותני ) 20תחולקנה בין ההצעה הכספית )אמות המידה  .2
 נק' במדדי האיכות תיפסל. 30-תקבל פחות מ

 ההצעה הזוכה תהיה זו שתקבל ע"י ועדה מקצועית את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.  .3

במקרה של הצעות שקיבלו ניקוד סופי משוקלל זהה, הוועדה תהיה רשאית לערוך ביניהן התמחרות בה  .2
 יידרשו להגיש הצעה כספית משופרת. 

)הכמותיות  אמות המידהתיבחנה לפי  שיעמדו בכל תנאי הסף שנקבעו במסגרת הליך זה,ות ההצע .5
   :להלןהמפורטות בטבלה ש והאיכותיות(

 

 ניקוד מקסימלי מדדים לבחינת איכות ההצעה                מס' מדד

 ליווי תאגידים .1

 נק' 1לכל תאגיד  –תאגידים  5

 

5 

 מועצות אזוריותליווי  .2

 נק' 2 מועצה אזוריתלכל  – צות אזוריותמוע 5

 

10 

 

 עריםליווי  .3

 נק' 1לכל עיר  –ערים  5

 

 

5 

 

 ממערכת המחשוב  התרשמות .2

הוועדה תיבחן את האפשרויות הגלומות במערכת המחשוב 
 .והבקרה

20 

 התרשמות בראיון / שיחה טלפונית .5

המציע יציג את מתודולוגית העבודה ואת ניסיונו לצורך 
 תרשמות מהחברה/המציע ומהמועמד/ים למתן השירות.ה

20 

 60 סה"כ

 

הצגת אסמכתאות עלולה -על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת עמידתו במשקלות / בתנאי הסף. אי .2
 .להביא לאיבוד ניקוד ואף לפסילת ההצעה

 ניסיון הוכחתלצורך התרשמות ו -השירותים הנדרש במכרז המציע רשאי לצרף המלצות נוספות בתחום  .3
 . נטיוורל
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 3מנספח 

 ייעוץלמתן שירותי  הסכם
 

 (________________ביום ,  עמק חפרבשנערך ונחתם )
 

  (המועצהו/או  המזמין – )להלן                   המועצה האזורית עמק חפר : בין
  ליד מדרשת רופין 

 
  (נותן השירות - הלן)ל  _______________________, ח.פ./ע.מ. _______________  : לבין

 כתובת: ______
 ___________ טל: ___________ , פקס: ___________ , נייד: ___________, דוא"ל:

, ולצורך כך ליווי ובקרה על תיקי השקעותלקבל שירותי ייעוץ בתחום מבקשת  עמק חפרומועצה אזורית  :הואיל
 בהסכם; ייעוץ יספק את שירותי ה, שבשירותים הנדרשים מנוסהבעל מקצוע היא רוצה למנות 

מכרז/הליך בחירה מסודר לבחירת נותן שירות מנוסה בתחום השירותים הנדרשים,  כהער המועצהו :והואיל
 אשר יפעל כקבלן עצמאי עבור המזמין, והצעתו של נותן השירות נמצאה כמתאימה ביותר;

 ;רים מתאימים לצורך מתן השירותים בחוזהונותן השירות מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישו :הואילו

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה.   :והואיל

 :כדלקמן ,לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים

 , נספחים וכותרותמבוא .1

 זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. חוזההמבוא והנספחים ל .1.1

 ות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד.אינן מהו חוזהכותרות הסעיפים ב .1.2

מסמכי ההליך על נספחיו, הצהרות נותן השירות והמצגים שיצר במסגרת ההליך וההצעה שהגיש  .1.3
במסגרת ההליך, מחייבים את המציע לכל דבר ועניין, לאורך כך תקופת ההתקשרות והם מהווים 

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 פרד ממנו.מהווים חלק בלתי נלחוזה הנספחים  .1.2

 הודעה ותנאים;מסמך  -  1נספח מ
 דרישות/תנאי סף; -  2נספח מ
   ;(מסמך זה)התקשרות חוזה  -  3נספח מ
 נספח שירותים ותנאים מיוחדים; -  4נספח מ
  , תצהיר המציע, רשימת לקוחות ופרויקטים,מציעהפרטי  -  5נספח מ

 פרטי מבצע השירותים בפועל ;    
 ;ביטוחקיום אישור  - 6נספח מ
 /קרבה;בדבר העדר זיקהתצהיר  -  7נספח מ
 ;מציע ואישור עו"ד/ רו"ח בדבר ניהול פנקס חשבונותתצהיר ה -  8נספח מ
 ;סודיותלשמירה על התחייבות  -  9נספח מ
 ;בדבר העדר ניגוד ענייניםתצהיר  -  10נספח מ
 תצהיר בדבר הרשעות קודמות; - 11נספח מ
 בדבר ייצוג הולם; הצהרה - 12נספח מ
 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין; - 31נספח מ
  ערבות בנקאית להצעה; -  14נספח מ
  .כתב הצעה והתחייבות - 15נספח מ
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 הגדרות .2

 מפורט בצדן:כפי ה ,זה תהיה משמעות ההגדרותבמסמך 

 כיו ונספחיו.  ההליך שפרטיו בכותרת לביצוע השירותים, על מסמ -" הליך" .2.1

חוזה שנחתם בין המזמין לנותן השירות, לרבות כלל הנספחים לו, ולרבות כלל  -" חוזה"/"הסכם" .2.2
 מסמכי ההליך;

 ;קטפרויבקשר ל , ייעוץ או ליווייעוץיבצע פעולות ימי שכל  -" יועצים" .2.3

 מועצה אזורית עמק חפר; -" מועצה" .2.2

 כמצוין בכותרת מסמך זה; -" מזמין" .2.5

  גזבר המועצה. –המזמין(  )מטעם" מנהל" .2.2

 והמידע הנוגעים לשירותים;כל המסמכים  -" ייעוץהמסמכי " .2.3

  וביתר הוראות החוזה;  4בנספח מכמפורט  -" שירותים" .2.3
וזאת ללא  -מובהר כי המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים לפי הוראות כל דין 

 ת בעניין זה, והדבר יחייב את נותן השירות. טענה של נותן השירו

 הפרטים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם: .3

 כמפורט בכותרת ההסכם;: ייעוץתחום ה .3.1

 12תקופות נוספות בנות  3-חודשים, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב 22: תקופת ההתקשרות .3.2
 כתב. חודשים כ"א, בכפוף לשביעות רצון המזמין ומתן הודעה ב

 ._____________________: נותן השירותגורם אחראי מטעם  .3.3

 כמפורט התמורה בגין ביצוע כלל השירותים הינה : התמורה בגין ביצוע כלל השירותים .3.2
   , אלא אם ייקבע בכתב אחרת. להסכם 51מבנספח , ובסכום המוצע  4בנספח מו בחוזה

  

 מטרת ותקופת ההתקשרות  .2

 , כמפורט בהסכם. השירותיםלביצוע הינה זה הסכם בההתקשרות  .2.1

 ביצוע השירותים הינה כמצוין ברישא להסכם, כפוף ליתר הוראותיו.  תקופת .2.2

 נותן השירותהצהרות  .5

 נותן השירות מצהיר בזאת, כדלקמן: 

 ותוכי יש ביכול התנאים הדרושים לביצוע השירותים ו, כי ידועים וברורים להחוזהכי קרא את  .5.1
 .באופן מקצועי ואת כל התחייבויותי םלקיי

הדרוש לשם  המידעאת כל הדרוש לצורך ביצוע השירותים וכי באחריותו לקבל יבדוק את בדק וכי  .5.2
קבלת מידע, אלא אם התריע על כך בכתב -לא תישמע כל טענה כי לא עמד בתנאי החוזה עקב אי .כך

ותו לקבל את המידע ללא סיוע של המזמין. בפני המזמין בטרם תחילת השירותים, כי אין באפשר
 מובהר כי הודעה זו אינה פוטרת את נותן השירות מאחריות לוודא שהמידע יושלם. 
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כל  ואין מבחינתוכי  ,ברמה נאותההשירותים כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות לביצוע  .5.3
 .התחייבויותיו ולקיום הסכםבאו אחרת להתקשרות , כלכלית משפטיתחוקית, מניעה 

 .ולקיום התחייבויותיו חוזהלהתקשרותו בחוקית/חוזית או אחרת  /מגבלהמניעהלו אין  כי .5.2

לא נעשו כי וחוזה, בהמונע ממנו לקיים את התחייבויותיו משפטי הליך נגדו כל  ועומד תלוי לא כי .5.5
 חייבויותיו.למנוע ממנו למלא אחר התכדי  העלולים או שיש בהם ,פעולות או קיימות התחייבויות

 נטיות לתחום השירותים בחוזה. הוראות הדין וההנחיות הרלוואת בדק ומכיר היטב כי הוא  .5.2

מיד עם רותים, יבביצוע השפגם /על כל תקלהבכתב למנהל ולכל גורם אחר שיקבע המזמין, דווח כי י .5.3
 .וכן על תיקונם יםגילוי

ול פנקסי חשבונות ורשימות לפי כי יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים על ניה .5.3
 .1932-חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(, התשל"ו

לפי , המזמין רשאירותים וכי יכדי להעניק לו בלעדיות/קדימות בביצוע השבחוזה שאין כי ידוע לו  .5.9
  אלו. רותים יקבלת שכל גורם אחר ל, להתקשר עם ו הבלעדישיקול דעת

יעמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות בהצהרות שנתן בהסכם ובמסגרת התצהירים המצורפים כי  .5.10
 .להסכם

 יום 12טעם שהוא, תוך מתן התראה בת כי ידוע לו שהמועצה רשאית לבטל את ההסכם מכל  .5.11
 מראש, זאת אף טרם חתימת ההסכם.  

 נותן השירותשל כלליות התחייבויות  .2

 ת, כדלקמן:נותן השירות מתחייב בזא

החלים על , נוהל ותקן ובהתאם לכל דין במקצועיות ,בנאמנות, ביעילותהשירותים לבצע את  .2.1
 המזמין.דרישת פי -ועלהשירותים 

ידי מי מטעמו, לא יהיה בהם משום הפרה של זכויות יוצרים או -ידו או על-כי המסמכים שיוכנו על .2.2
 חריים ו/או קניין רוחני של צד ג' כלשהו.זכויות פטנט של צד ג' כלשהו, והם לא יהוו סודות מס

 .הגורם שנקבע בהסכם וניהולו המלאים של , פיקוחובאחריותוהשירותים יבוצעו כלל  .2.3

ידי המנהל, גזבר המזמין -עודכן ביותר, שאושר עלהכספי המאומדן השירותים לפי הלבצע את  .2.2
 .מנכ"ל המזמיןו

 .ייעוץמות ואופן ביצוע הולעיין בהתקדנותן השירות מנהל לבקר במשרד לאפשר ל .2.5

 .וכן על תיקונםפגם מיד עם גילויים ודווח למנהל בכתב על כל תקלה ל .2.2

וכן בכל עת שידרוש  ייעוץדו"ח בכתב על התקדמות הפעם בפעם, לקראת ישיבות מעקב, מסור מדי ל .2.3
 זאת המנהל או המזמין. 

שור ותאום עם המנהל. בשום לא לעבוד ולא להעביר מידע לגורמי חוץ ולרשויות אחרות, אלא לפי אי .2.3
 מקרה לא רשאי היועץ להתחייב בשם המזמין, אלא אם התבקש לעשות כן במפורש ובכתב.

 טענותלרבות סיוע בניתוח ה ,עם השירותיםבקשר עם המועצה ומי מטעמה  לשתף פעולה באופן מלא .2.9
ו, ובכלל זה כל , לפני הבירור ולאחרילכךומתן ייעוץ והמלצות למזמין בקשר  על היבטיהן השונים

סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים או מעין משפטיים שיתנהלו בקשר לפרויקט, ובכלל זה 
 וכו'.הכנת חוות דעת  ,מתן עדותהשתתפות בדיונים, 
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אם בשל מעשה או מחדל של נותן השירות, תיווצר חריגה מהתקציב, נותן השירות מתחייב לערוך,  .2.10
במסגרת השירותים יאפשר לבצע את באופן שאמות הנדרשים, חשבונו, את כל השינויים וההת-על

 ידי המזמין. -יעדי התקציב שהוגדרו על

 לוח זמנים .3

לפי  ,מתן השירותיםמבלי לגרום לעיכובים ב ,באופן נמרץ ושוטףהשירותים בצע את נותן השירות י .3.1
. לא עת לעתידי המנהל מ-עלשיעודכן לוח הזמנים לפי או  ,ובנספחיו בהסכםהקבוע לוח הזמנים 

ימים מיום שקיבלו, יראו אותו כמי  3השיג נותן השירות בכתב על לוח הזמנים שנקבע, בתוך 
לבצע את הפעולה הנתונה  יו, יהיה עלשל נותן השירות כלשהי הלא נקבע מועד לפעולשהסכים לו. 

 .נשוא השירותים האמוריםלוח הזמנים של בובהתחשב ובשקידה ראויים ברציפות  ,בזמן סביר

, או הליךים בהנדרשהשירותים של איזה מ ,ביצוע-או אי ,למזמין שיקול דעת בלעדי ביחס לביצוע .3.2
לפי מדיניות משתנה של המועצה או  המזמין,, כי הדבר ייעשה לפי דרישות ןביחס למועד ביצוע

תנאי דרישה בעניין זה, כלפי המזמין. תנאי זה מהווה ובעניין זה, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה 
 יסודי לביצוע ההתקשרות. 

לוח בהערכתו עלול לגרום לאיחור שלעל כל עיכוב,  ,מיד ,להודיע למנהלמתחייב  נותן השירות .3.3
 .שירותיםההזמנים, ובכלל זה על עיכוב בהשגת מידע או נתונים הדרושים לביצוע 

סמכים ידאג להעברה מסודרת של כל המידע והמנותן השירות , של השירותים בסיום כל שלב .3.2
ידו, למי שהמזמין יורה לו. הוראה זו תחול אף -( שברשותו, או שהוכנו עלייעוץ)לרבות מסמכי ה

 בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא. 

אחראי לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מפיגור בביצוע השירותים, אשר נגרם בשל נותן השירות  .3.5
והכל מבלי לגרוע מכל  -נותן השירות  מעשה או מחדל, שהינם באחריותו הישירה או העקיפה של

 זכות או סעד העומדים למזמין לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין.  

 המזמיןלבקשת  ייעוץבשינויים ביצוע  .3

 - ייעוץ, לדרוש ביצוע של שינויים בהשירותיםביצוע ברשאים, בכל שלב  המנהל יהיוהמזמין ו/או  .3.1
במקרה כזה, נותן השירות מתחייב לבצע את השינויים  ידי המזמין.-וזאת בהודעה שתינתן בכתב על

 כמפורט להלן: -השירותים היקף בהנדרשים, ללא תמורה נוספת, אף אם יידרש שינוי 

  יבוצע ללא תוספת תשלום כלשהי.  - ייעוץהיה ויידרש שינוי לא מהותי ב .א

ידי -על המפורט ואישורו באופן סופי ייעוץשיבוצע עד להשלמת ה ייעוץשינוי מהותי ב .ב
  יבוצעו ללא תוספת תשלום כלשהי. -המזמין 

-המפורט על ייעוץידי נותן השירות לאחר אישור סופי של ה-שיבוצע על ייעוץשינוי מהותי ב .ג
 .יבוצע בסכום שיוסכם בין הצדדיםידי המזמין, 

/או לפני ו ייעוץהמזמין יהיה רשאי לעשות שינוי ו/או תוספת מכל סוג כפי שימצא לנכון במסמכי ה .3.2
 .הכל לפי שיקול דעתו של המזמין - ייעוץלאחר השלמת ה

לשינויים ותוספות ולא יהיה חייב להזמין את  היה חייב לקבל הסכמת נותן השירותהמזמין לא י .3.3
 .ומכל צד ג' לפי ראות עיני ייעוץמנותן השירות. המזמין יהיה רשאי להזמין את ה אותם

לא קיבלו אישור מראש ורה לפי האמור לעיל, אולם המזכים את נותן השירות בתוספת תמשינויים  .3.2
 .בעדםכל תמורה לנותן השירות לא תגיע  - המזמיןמורשי החתימה מטעם ובכתב של 

 לנותן השירותהתמורה  .9

נת עבודה חתומה ע"י קבלת כל תשלום במסגרת ההתקשרות נשוא הסכם זה מותנית בקבלת הזמ .9.1
 גזבר המועצה.
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את מנותן השירות בכפוף לכך שהמזמין יזמין יו ושל התחייבויותומקצועי בתמורה למילוי קפדני  .9.2
כמפורט  ,וסופיתזכאי לקבל מהמזמין תמורה כוללת נותן השירות , יהיה השירותיםל לביצוע כ

 נספחיו.וביתר ברישא לחוזה 

 .לא תתווספנה תוספות כלשהן בגין הצמדה או התייקרויותתמורה בהסכם ל .9.3

 .של נותן השירותוכנגד חשבוניות מס ביום התשלום בפועל רו כשיעו ,מע"מתמורה ישולם עם ה .9.2

 .שירותיםהתמורה כוללת את כל העלויות הכרוכות בביצוע ה .9.5

בגין כל נותן השירות זכאי הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא בהסכם התמורה שנקבעה  .9.2
 מור בהסכם.כפוף לא -הסכם, לרבות שינויים ותיקונים השיבצע עבור המזמין לפי השירותים 

של  לשביעות רצונו המלא השירותיםביצוע כל , בכפוף ל4מבנספח  בהתאם למפורטהתמורה תשולם  .9.3
 .המזמין

בכפוף לגובה התמורה החודשית עליה הוסכם, יום, בהתאם  25תנאי תשלום התמורה יהיו שוטף + .9.3
 .ידי המנהל-לאישור החשבון על

הוא יהיה זכאי  בשל סיבה הנעוצה במזמין, -מהשירותים ישלים רק חלק  נותן השירותמקרה בו ב .9.9
אותו שלב נותן השירות ב השירותים שללחלק משיעור התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף 

 . מורשי החתימה מטעם המזמיןלפי קביעת הכל  - השירותיםולפי איכות ביצוע 

התמורה, לא יהיה כל תוקף לכל הוראה שירותים/הבכל נושא כספי הקשור לתמורה ולהגדלת היקף  .9.10
 בכתב.  מראש ואישור מורשי החתימה של המזמין נתנו או הסכמה מצד המזמין, אלא אם 

ביצוע הגדלה של השירותים יבוצע אך ורק לפי הוראות כל דין, ובכפוף לאישור מורשי החתימה של 
 המזמין. 

 אחריות .10

  . או מי מטעמו ידו-על יםהמבוצע רותיםיהשפי דין לטיב -אחראי על נותן השירות .10.1

ובין  רותיםישבמהלך השנגרם נזק אחר, בין  או כלרכוש, ממון  ,גוף -אחראי לכל נזק  נותן השירות .10.2
נותן כתוצאה ממעשה או מחדל מצד וזאת , ג'צד או לשייגרם למזמין או למי מטעמו  בין לאחר מכן,

 רותים.יהשהנובע או הקשור לביצוע  בכל עניין ,מי מטעמו אוו/ עובדיוו/או  השירות

 ביטוח .11

 אחראי יהיה הוא להם לנזקים זה, ומאחריותו הסכם לפי נותן השירות מהתחייבויות לגרוע מבלי .11.1

 ב"המצ ביטוח קיום על אישור ובנספח להלן כמפורט ביטוח, לעשות מתחייב השירות דין, נותן פי-על
 עלות .ביטוח"(  קיום על "אישור :)להלן ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה 6מ נספחומסומן  זה להסכם

  .בלבד השירות נותן על יחולו העצמיות וההשתתפויות הביטוח

 . עלזעריתבחזקת דרישה מ הינם באישור עריכת ביטוח הנדרשים האחריות גבולו הנדרש ביטוחה .11.2
למועצה או לצד  , למזמין,לו הפסד מנת למנוע-על הסיכון כפי ביטוח להסדיר יהיה השירות נותן

 .שלישי כלשהו

 נספח) ביטוח קיום על למזמין את האישורהשירות  נותן ימסור זה הסכםחתימה על  לפניימים  12 .11.3
 הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת של רישיון בעלתמוכרת  ביטוח חברת ידי-על חתום כשהוא (6מ

 .בו הנדרשים

  השירות נותן , ימציאביטוח קיום על באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני עבודה יימ 12 .11.2
 כי מאשרים אנו "הכותרת תחת שלו בסיפא ידי מבטחיו-על חתום כשהוא האישור את שובלמזמין 

 .:"מוארך לתקופה, כדלקמן זה אישור תוקף

 דרישות הביטוח בפרק זה מהווה הפרה יסודית.  של הפרה .11.5
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 השירות לנותן כלשהו פטור משום מתן אין, לעיל כאמור ביטוח אישור בהמצאת כי ומוסכם מוצהר .11.2
 כאמור נזקים על לפצות התחייבה הביטוח חברת בין אם, דין פי על או/ו זה הסכם פי על מאחריותו

המזמין   על להטיל כדי בו אין, לעיל כאמורהמזמין  לידי ביטוח והמצאת אישור, לאו אם ובין
 .הביטוח של וטיבו היקפו לגבי כלשהי אחריות

 .כך לעשות חייב יהיה לא אך ביטוח על קיום האישור את לבדוק רשאי יהיההמזמין  כי מוסכם .11.3

פי דין בגין -נותן השירות ימשיך ויסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על .11.3
 מזמין.השירותים שסיפק ל

 לגבול שהם מתחת נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה לבדו השירות נותן .11.9
 .בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות

 .הבפוליס הנקוב גבול האחריות על העולים לנזקים אחראי יהיה לבדו השירות  נותן .11.10

 הבאים או/והמזמין כנגד  תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו יהיו לא כי מצהיר השירות נותן .11.11
 היה שיכול או שעשה אחרים יםביטוח או ל"הנ ביטוחה י"עפ לשיפוי יזכא שהוא נזק בגין מטעמו
 מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכלהמזמין  את בזאת פוטר והוא, לעשות

 .בזדון לנזק שגרם מי יחול כלפי לא

 ההסכםביטול/סיום  .12

כפוף למסירת בר, ב, בכל עת וללא הסנותן השירותהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  .12.1
 .תהא כל טענה בגין כך ולנותן השירות לאימים  12של  ,מראש ובכתבהשירות, לנותן הודעה 

לעיל, הפרת כל אחת מההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר  12.1  בסעיףבנוסף לאמור  .12.2
 :לאלתר לקיצו זה הסכםלהביא תאפשר למזמין, בין השאר, 

ו/או כל  13.1 או  11.1 , 10.1, 8.1, 7.1 , 6.1  סעיפיםנותן השירות הפר את אחת מהוראות  .א
 חר התראה של המנהל;לא תוקנה מיד לאוהוראה בהסכם שלגביה נקבע כי היא יסודית, 

-שהוזהר עללאחר  ונותן השירות,הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם נותן השירות  .ב
  ;לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראהבכתב,  ידי המנהל

 ;סכםהטוח אינו עונה על דרישות היאו שהבנותן השירות, טוח של יפקע הב .ג

 ;יתנהיה בלתי כשיר לפעולה משפטנותן השירות  .ד

או צו פירוק, או הוגשה ביחס  ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא נותן השירות  .ה
 ימים; 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 ;םאו חלק השירותיםרוצה לבצע את /הודיע שאין הוא יכולנותן השירות  .ו

 .'מין או צד גשלא כדין, או באופן בלתי ראוי כלפי המז השירותיםאת בצע מנותן השירות  .ז

בהתחשב  תמורה,מהחלק יחסי  לנותן השירותישלם המזמין  ,/בוטל החוזההופסקה ההתקשרות .12.3
ובעמידה בהתחייבויות  , בהיקף השירותים שבוצעו,באורך התקופה שבה סופקו השירותים בפועל

מבלי וזאת  -נותן השירות מחדלי /וצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/הבקיזוז סכומים ,נותן השירות
  לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי דין. 

סילוק מלא ומוחלט של כל תביעה ידי נותן השירות תהווה הסכמה שלו ל-קבלת התשלום כאמור על .12.2
מחמת לנותן השירות ייגרמו /אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזק בגין כלטענה ו

 ים לגורם אחר, ונותן השירות לא יתנגד לכך.ביצוע השירותלמסירת המשך וההסכם הפסקת/ביטול 

 להלן. 13  בסעיףכאמור, יפעל נותן השירות כאמור  הובא ההסכם לידי גמר .12.5
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, אשר מעצם טיבן וטבען חרר את נותן השירות מהתחייבויותאין בהפסקת/בביטול ההסכם כדי לש .12.2
 ידי מי מטעמו. -ידו או על-שבוצעו על םשירותילנמשכות גם לאחר ההסכם ומתייחסות 

 למזמיןוציוד  תכניותמסמכים, מסירת  .13

 . את כל המסמכים שהכין ,לפי דרישתו מיד, לתת למנהלמתחייב  נותן השירות .13.1

 קבלת מסמכים/תכניות אלו, לפי דרישה, מהווה תנאי מקדים לאישור חשבון ולתשלום התמורה.   .13.2

ימים, כל  3למזמין, תוך  נותן השירותימסור  או הפסקתו, חוזהגמר הבאו רותים יביצוע השגמר ב .13.3
 .רותיםיבקשר עם ביצוע הש נותן השירותאו שערך  מזמיןמסמך של ה

/לתקנם, וכן כל קיבל על עצמו להכינםשנותן השירות כל שאר המסמכים בו ייעוץבמסמכי ההבעלות  .13.2
אי להשתמש בהם כראות עיניו. רשוהמזמין  ,מזמיןרכושו של ה ויחשבזכויות הקניין הרוחני בהם, י

, לרבות בגין הפרת זכויות במסמכים אלויהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש נותן השירות 
, פרט לתביעה בגין זכותו לתמורה הנקובה וכו'ח דיני עשיית עושר ואו מכ / קניין רוחני יוצרים

 הוראות כל דין.  פי-אין בהוראה זו משום קביעת אחריות והאחריות תיקבע על בהסכם.

 רותיםיהשידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של  נותן השירותידי המזמין, -ככל שיתבקש על .13.5
 וללא תמורה נוספת. ככל שיידרש - , תוך מתן הסברים והדרכהמזמיןאחר מטעם ה לנותן שירות

 והעדר יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי - נותן השירות .12

 כדלקמן:נותן השירות מצהיר ומתחייב, 

או בתנאי מתנאיו, כדי  חוזהכי אין בו רותיםייבצע את השהוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא כי  .12.1
ייחשבו וכל מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא  ומזמין או מי מטעמנותן השירות לליצור בין 

 . כלשהם ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעבידנותן השירות כעובדי 

אינו מורשה או זכאי  נותן השירותוכי /שותפות סוכנות/מזמין אין יחסי שליחותלבין ה כי בינו .12.2
 . ג'להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד 

ו/או , בין במישרין ובין בעקיפין, עובדים שאינם בעלי ת.ז. ישראלית יםרותיעסיק בקשר לשכי לא י .12.3
 אישור עבודה חוקי מאת הרשות המוסמכת.

תשלומים  ,לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ,נותן השירותם לעובדי כל התשלומיכי  .12.2
יתר  וכן כלאחר, חובה או סוציאלי למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה וכל תשלום 

ידו -וישולמו עלבלבד  נותן השירותיחולו על החוזה הסיכונים והאחריות בקשר עם  ,ההוצאות
 מין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. והמז -במלואם ובמועדם 

ידי -כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על ,כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .12.5
 קבלני כ"א אינו חל עליו. 

י מטעמו, שעילתה בקיום יחסי את המזמין בגין כל תובענה שתוגש נגד המזמין או מכי הוא ישפה  .12.2
בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות וכן  ,מזמיןל השירות נותןמעביד בין -עובד

 .לשירותיםבקשר  נותן השירותלבין  'חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג בגין עילהוכן קבלני כ"א 

בין ו, התחייבויותיוובסיס הצהרותיו -, ניתנת לו, בין השאר, עללפי החוזההתמורה יו שמוסכם עלכי  .12.3
   לכל עובד מטעמו.זאת והוא מתחייב להסביר  שיצר כלפי המזמיןזה מצג על  השאר,
או מי מחליפיהם מהמזמין  ,, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיומסכים נותן השירותלפיכך 

או  ,ח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"אואו מכ ,זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד
וטית או גורם אחר, כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי עובד ומעביד, ידי ערכאה שיפ-ייקבע על

 מהתמורה הנקובה בסעיף התמורה 20%כעובד על בסיס  נותן השירותיחושב שכרו הראוי של 
 המיד עם דריש ,ישיב למזמין נותן השירותויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה ובחוזה, 
תשלום מיום מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק,  20%את ההפרש בשיעור  ,ראשונה

 דין. כל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי  -תשלום בפועל ליום ההתמורה ועד 
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ובין אם  נותן השירותידי -יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על חוזההאמור בפרק זה לכי  .12.3
ובהקשר זה  ,ו/או צד ג' הםיורשי ,עזבונם ,ידי חליפם-או על ,נותן השירותידי עובד של -תעלה על
 .לנותן השירותכמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו  נותן השירותיראו את 

 שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים   .15

חר במהלך ביצועו או לא ,שהובא לידיעתו עקב החוזהענין כל על מתחייב לשמור בסוד נותן השירות  .15.1
ישמרו  עובדים מטעמושגורמים ו(, ולנקוט בכל אמצעי כדי להבטיח המידע הסודי - השלמתו )להלן

 . ההוראה זו תחול אף לאחר תום ההתקשרות, ללא הגבל .סודיהמידע העל סודיות 

במידע הסודי שלא לצורך ביצוע השירותים, והוא מתחייב להשתמש חל איסור על נותן השירות  .15.2
 פריט מידע, כתוב או דיגיטלי, למזמין בתום השירותים או לפי דרישה.   להחזיר כל מסמך ו

נותן השירות מתחייב שהוא ומי שיבצע מטעמו את השירותים, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים בין  .15.3
השירותים לעיסוק אחר שלהם, והוא מתחייב לדווח למזמין, מיד, על כל עניין שיש בו משום חשש 

נה יהזו בות יהתחייינים. המזמין יחליט במצב כזה על אופן המשך ההתקשרות. לקיומו של ניגוד ענ
 .והפרתה תהווה הפרה יסודית זה חוזהיבות יסודית ביהתח

, כי )בנושא ניגוד עניינים( 2/11מצהיר כי הוא מכיר את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' נותן השירות  .15.2
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  ילוי טופס, לרבות חובת מיוהוא מתחייב לקיים את כלל הוראות

תנאי  ובחינתו כמתחייב, ביחס לכל עובד שיבצע את השירותים. הוראה זו הינה יסודית בחוזה זה.
 ידי המזמין.-לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של טפסים אלו על

אין לו לנותן השירות זוג, הורה,  -נותן השירות מצהיר כי בין חברי מליאת ו/או דירקטוריון המזמין  .15.5
בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שהוא לו סוכן או שותף, כי לא ידוע לו על חבר מועצה ו/או חבר 

אחוזים בהונו  10בדירקטוריון המזמין )לפי העניין( שלקרובם, סוכנם או שותפם יש חלק העולה על 
השירות מודע  ותף או סוכן העובד במזמין. נותןאו ברווחיו של נותן השירות, וכי אין לו בן זוג, ש

לאיסור החל על חבר מועצה ו/או חבר בדירקטוריון המזמין )לפי העניין( להיות צד להתקשרות עם 
המזמין, לרבות עם קרובו או תאגיד שהוא או קרובו חברים בו ו/או לקבל טובת הנאה ממנה, 

לאורך אלו בהצהרותיו השירות מצהיר כי יעמוד  נותןהכל לפי הוראות הדין.  -במישרין או בעקיפין 
 וידווח מיד למזמין על כל שינוי בנכונותן.כל תקופת ההתקשרות 

בסיס התחייבויותיו -, בין השאר, עלחוזהעמו בשהמזמין התקשר מצהיר כי ידוע לו נותן השירות  .15.2
  של החוזה.  וכי הפרתן תהווה הפרה יסודיתלעיל אלה 

 הוראות שונות .12

, מבלי לקבל את הסכמת נותן צד ג'להסכם הלפי וחובותיו שאי להעביר את זכויותיו המזמין ר .12.1
הסכם.בהתחייבויותיו כל לא ידרוש כל תוספת תמורה בגין כך ויהיה מחויב בהשירות. נותן השירות 

לפיו חובה אינו רשאי להסב או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו או כל זכות או נותן השירות  
 -לכך , אלא בהסכמת המזמין םאו מקצת ם, כולהשירותיםביצוע את למסור לאחר  ואינו רשאי

מבלי לגרוע  בכל מקרה, האחריות לביצוע השירותים תהיה של נותן השירות בלבד. בכתב.ו מראש
הסכם, כולן או מקצתן, או מסר את הפי -זכויותיו או חובותיו עלנותן השירות העביר מהאמור, 

 אחראי למילוי כל התחייבויותיו.יהיה , לאחר, הוא םאו מקצת ם, כולהשירותיםביצוע 

לפי הוראות כל דין, או נתן או הסכם הלא השתמש המזמין או לא הפעיל זכות כלשהי מזכויותיו לפי  .12.2
 ויתור על אותה זכות.וראה הדבר כילא י - לביצוע התחייבויותיולנותן השירות אורכה כלשהי 

 ידי הצדדים, לא יהיה להם תוקף.-ייעשו בכתב וייחתמו עלכל שינוי או תוספת להסכם שלא  .12.3

 .המועצה לפי כל דיןוהמזמין שלטונית או ציבורית של  הסמכות או חובמאמור כדי לגרוע באין  .12.2

כראיה  וופנקסי מזמיןבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של ה .12.5
 מנותן השירותהמזמין רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו  כנכון. -מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 

 .לנותן השירותמכל סכום המגיע או שיגיע  ,זה הסכםלפי 

 .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .12.2
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ידי צד למשנהו בהתאם להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד -כל הודעה שתישלח על .12.3
 לוחה או מיום מסירתה ביד.ימים מיום מש 3ותיחשב כנמסרת תוך 

 

 

 ולראיה, באנו על החתום:

 

____________________   __________________ 
 נותן השירות        המזמין    

 (באמצעות מורשי החתימה מטעמם)
 
 
 
 

 תאגידשנותן השירות הינו אישור עו"ד במקרה 

 ביום __________ אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי 
מורשי החתימה של   -______ת.ז ____________ ______ -ו________ ________ת.ז __________ידי -לע

 לכל דבר ועניין.נותן השירות את  ים, מחייבנותן השירותחתימתם בצירוף חותמת ב, נותן השירות

   
_________________ 

  
 ____________, עו"ד         



 

 21 ייעוץ ליווי ובקרה על תיקי השקעות -מכרז עמק חפר 

 4מנספח 

 שירותים ותנאים מיוחדים מפרט
 

 .2/2003ליווי ובקרה על מדיניות ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  – מטרת ותכולת העבודה .1

 :היועץ יבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות, בהתאם לדרישות המועצה .2

 השתתפות בוועדות השקעות רבעוניות. .א

 ברמה שוטפת והתראה על חריגות.בדיקת מדיניות ההשקעה  .ב

 עמלות הבנקים ובתי ההשקעות.בדיקת  .ג

 היועץ יבצע כל פעולה נוספת אחרת בתחומי מומחיותו כפי שיתבקש ע"י המזמין.  .ד

ישמור כל תקופת ההתקשרות על זמינות, שירותיות, מקצועיות, ובין היתר יגיע למשרדי המועצה היועץ  .3

 ישה ולצורך. לצרוך ישיבות, פגישות עבודה, ישיבות עם יועצים נוספים, בהתאם לדר

 מרחב העבודה כולל את כל תחום המועצה האזורית עמק חפר. – שטח העבודה .2

ותיאומים  העבודה ותמורתה תכלול את כל הישיבות, פגישות, שירותי המשרד, נסיעות, סיורים – תמורה .5

 התמורה הינה חודשית ותנאי התשלום , הן במועצה והן בכל הרשויות הנדרשות.הנדרשים לצורך ביצועה

 , כמקובל במועצה.יום 25יהיו שוטף +
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 5מנספח 

 מציעהפרטי 
 

 __________ _____________________________________________שם המציע: _____________ .1

 ________________________                   ____________________________________: __ע.מ.מס' התאגיד /  .2

 ____________________________שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________ .3

 _________כתובת המציע:_________________________________________________________ .2

 __________________________ "לדוא __________________ פקס:________________טלפון:__ .5

 נייד: ____________________ תפקיד:_________________, ____במציע:________שם איש הקשר  .2

 :בעליו(זהות את גם יש לפרט  ,)אם בעל התאגיד הנו תאגיד, ת.ז. ואחוז השליטה במציע שמות בעלי המציע .3

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 :)שמות ות.ז.( המציעשמות מורשי החתימה מטעם  .3

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 _________________________:___המציעוחותמת חתימת 

 
 המציע ותהצהר

 

אני, _____________, ת.ז. ______________________המשמש כ__________________ אצל  .9

 :בזאת את ההצהרות הבאותמצהיר להצהיר מטעם המציע,  מוסמךהמציע, 

כחוק בפנקס רשומים ו ,)אם נדרש בדין( שיון תקףבעלי ריומבצע השירותים בפועל מטעמו הינם המציע  .א
 .1953-תשי"ח ,פי חוק המהנדסים והאדריכלים-המהנדסים והאדריכלים, המתנהל על

  .במסגרת הליך זההמציע ומבצע השירותים בפועל עומדים בתנאי הסף הנדרשים  .ב

 

 הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .ג
 

 _____________________:המצהירחתימת  _______________ :תאריך

 אישור

_________, מ.ר. ____________ מאשר בזאת, כי ביום ___________ התייצב בפניי מר/גב' אני, עו"ד 
_______________, אשר זיהה את עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה ________ / המוכר לי אישית, 

ליו/ה להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ולאחר שהזהרתיו/ה כי ע
 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליה בפניי. 

 : ____________________עורך הדין וחותמתחתימת             תאריך: ____________________
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 ופרויקטיםרשימת לקוחות 
 

 : בעצמואת השירותים הנדרשים בהליך ביצע  ןבמסגרת מותאת עבודותיו הקוד יפרט המציע

שם  
הפרויקט/ 
השירות 

 הניתן
 

 מזמין שם
 העבודה

ותפקיד  שם
 קשר איש

של מזמין 
 העבודה

טל' ודוא"ל 
איש הקשר 
של מזמין 

 העבודה

תקופת מתן 
 השירותים

היקף כספי של 
 הפרויקט / 

היקף הזמנת 
 הייעוץ

האם צורפה 
המלצה 
 להצעה 

1  

 

 

    
  

 

 

 

 

 

2  

 

 

      

 

 

 

3  

 

 

      

 

 

 

2        

 

 

5  

 

      

 

 

 לצרף עמודים נוספים, אם נדרש וא: ניתן להוסיף שורות לטבלה הערה

 

 _____________________________ :חתימת המציע כאישור לנכונות האמור לעיל
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 מטעם נותן השירותמבצע השירותים בפועל פרטי 
 

 בפועל למזמין. ידו לשם מתן השירותים -מוצע עלהשירותים בפועל, הלמבצע , ביחס מלא בפירוטלה זו, טבהמציע ימלא א. 
  בשולי מסמך זה כאישור לנכונות באמור במסמך זה.  לחתוםעל מבצע השירותים בפועל 

 
 יועץ :המיועד תפקידה

 שם מלא: 
 

 טל': ת.ז:

  :תאריך לידה
 

 :מקום מגורים

תקופת העסקה    :במציע נוכחיתפקיד 
 :אצל המציע

 

 :שבהליך זההנדרשים  לשירותיםנטי ביחס רלווניסיון פירוט 

שם 
הפרויקט/ 
השירות 

 הניתן

 מזמין שם
 העבודה

 אישותפקיד  שם
של מזמין  קשר

 העבודה

טל' ודוא"ל 
איש הקשר 

מזמין של 
  העבודה

תקופת מתן 
 השירותים

היקף כספי של 
הפרויקט / היקף 

 הזמנת הייעוץ

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 :כאישור לנכונות כל האמור לעיל בפועלהשירותים מבצע חתימת 

 ____________ :תאריךת.ז.: ____________________,     _________________, :שם

 :למבצע השירותים בפועלאת המסמכים הבאים ביחס  לצרףבנוסף, יש ב. 

 של מקומות תעסוקה קודמים, ניסיון, השכלה וכיו"ב;מלא ללים פירוט . קורות חיים מלאים, הכו1

 . תעודת זהות; 2
 ;/הכשרה. תעודות מיוחדות3
 .(בהליךבהתאם לנדרש . המלצות ביחס לפרויקטים שפורטו לעיל )4

--- 
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 6מנספח 

 אישור קיום ביטוח

 
 לכבוד

 ("המועצהו/או " "המזמין" להלן:)  המועצה האזורית עמק חפר

  ד מדרשת רופיןלי

 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

  בקרת השקעותנשוא אישור זה :  .1

 .……………………חוזה מס' : 

 
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 $  לתקופה[.  500,000 -$  למקרה ו   500,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 $  למקרה.  …………………:   השתתפות עצמית

 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .2

 $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 

 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  - $ לעובד  ו  1,500,000]לפחות :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 $.  …………………פות עצמית :  השתת

 
 ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של : .5

 $  לתקופה  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 $  לתקופה[.  500,000  - $  למקרה  ו  500,000  - ]הערה :  בשום אופן לא פחות מ

 

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 בכפוף למפורט להלן :
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 יבוטלו הסייגים הבאים : בפוליסה 5.1

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.הוצאת דיבה  -
 .אובדן מסמכים -

  ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. אובדן השימוש -

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 5.2

 חודשים. 2הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.3

 בגין נזק תאונתי.יחול בפוליסה לא "חריג זיהום"  5.2

 
מועצה אזורית עמק חפר ו/או החברות הכלכליות ה …מבוטח : "בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם ה .2

 שלה"
 )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.

 ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות של המבוטח נגד גורמים אלו.

לעיל,  אשר  2הגופים הנזכרים בסעיף ע"י  כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .3
 .לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם

 צמצוםשבכל מקרה של וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ קיים לביננושבין המבוטח הננו מאשרים בזאת  .3
יום ממועד מתן ההודעה  30יכנסו לתוקף בטרם חלפו ו/או הביטול לא י צמצוםה -ו/או ביטול הפוליסות 

 .                                                                                                                     מבוטח וגם ל"מועצה"על כך במכתב רשום גם ל

 

 בכבוד  רב,        

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 7מנספח 
 ו/או לחבר מועצההמזמין העדר קרבה לעובד תצהיר בדבר 

 
 

 לכבוד 
 ("המועצה" ו/או "המזמין" להלן:)  המועצה האזורית עמק חפר

 
 ג.א. נ.,

במסגרת ( במסגרת הצעתי המציע -_________ )להלןידי _________________-הצהרה זו מוגשת על .1
 .  זוומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי המזמין  ידי-לפורסם ע שבכותרת, אשר ההליך

 

 הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המזמין הנני מצהיר כי  .2

 

 קמן:כדל ,הקובע 1953 -ת האזוריות( תשי"ח )א( לצו המועצות המקומיות )המועצו ב׳ 39סעיף  .2.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -״קרוב״ 
 

 כדלקמן: ,הקובע 1953 -ת האזוריות( תשי"ח ת המקומיות )המועצולצו המועצו 59סעיף  .2.2
זוגו, סוכנו או שותפו,  כל חלק או -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן

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

 ״.לתושבים מספקת
 

  ",כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות")א( של ההודעה בדבר  12כלל  .2.3
 הקובע:

חבר מועצה   -״חבר מועצה״  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה,
 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 כי :  ,הנני מבקש להודיע ולהצהיר .3

אחות  ,אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח -ו/או חברי דירקטוריון המזמין בין חברי מליאת המועצה  .3.1
 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה ר במזמיןו/או דירקטו אין חבר מועצה .3.2
אחוזים בהונו או 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 ברשות. .3.3

 קרבה כאמור, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. אם יש לי ,רשאי לפסול את הצעתיהמזמין ידוע לי כי  .2

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב)39דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל .2
רשאית להתיר  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 39התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 _____________________:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:תאריך

 אישור עו"ד

 על מסמך זה חתמו בפנייהבינו ו של המציעאני מאשר כי מורשי החתימה 
 

 עו"ד  וחתימת אישור 
 

_________________ 
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 8מספח נ
 

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .1
 / רואה חשבון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:* 1932-תשל"ו

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם    שם

I. פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על
 .1935-מוסף, תשל"ו

II. השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  נוהג לדווח לפקיד
 מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת  .2
נכונות ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________**. .3

______________ _______________ ________________ _______________ 

 חתימה            מס' רישיון           תואר   שם

 

 תאריך: ___________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31ם את המועד, ולא יאוחר מיום ** נא רשו
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 9מנספח 

 סודיות ה עללשמיר התחייבות
 

 לכבוד

 ("המועצה" ו/או "המזמין" להלן:)  המועצה האזורית עמק חפר

 שלום רב,

 ________________________________  :שם

 ________________________________  :ז.ת

 להיחשף, עשוי המשרד( ולכן אני -_______________________ )להלן ידי-לואני עובד/מועסק ע :הואילו

 סודיותם על בשמירה חשיבות יש ואשר המשרד  ידי-ליינתנו עש להליכים הנוגע , למידעםשירותיה במהלך

 .חשיפתם-ובאי

 :כדלקמן המזמין, כלפיבזאת  מתחייב נירילפיכך, ה

ידי המשרד -לעשיינתנו  ההליכים של תוצר שהוא המידע את או ,לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייבאני 

מתן  לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיותהמזמין,  עם התקשרותהבמסגרת  ,ידי-ו/או על

 לאש ייבמתח מכלליות האמור, אני לגרוע ספק ומבלי תהסרל המזמין. ידי-על כפי שייקבעו הנדרשים השירותים

 ןבי ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או לפרסם, להעביר, להודיע, למסור

  .המזמין לבין המשרד

 .רשמי פומביעל מידע שפורסם באופן או שהוא נחל הכלל האמור לעיל לא יחול על מידע 

 :םהחתו על באתי ולראיה 

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המציע 

_______________ 
 חתימת מבצע השירותים בפועל
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 10מנספח 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
 

 נהשכתובתנו הי ,חברה/זהות __________ מס', ______________אנו הח"מ ______
 מן:_____________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלק_________________________

 . מסגרת הליך זהאני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעילות המציע לבין השירותים הנדרשים ב .1

, השירותים למתן בקשר ,עניינים ניגוד של לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב אותי שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה ובכלל

  .המועצה כלפי עניינים ניגוד של

 היוודע עם מיד, כאמור עניינים בניגוד להימצא עלול אני ושבשלעניין  כל על מיידי באופן להודיע מתחייב אני .3
 .המועצה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל וזאת -ו עלי לי

אני כי ו, )בנושא ניגוד עניינים( 2/11זר מנכ"ל משרד הפנים מס' מכיר את הוראות חואני מצהיר כי אני  .2
ידי גורמי -ובחינתו עלחובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ביחס ל, לרבות לפיומתחייב לנהוג 
  נטיים.הבחינה הרלוו

 כל של פעילותו או, ילותיפע בין עסקי או אישי עניין כל על ,מיידי ובאופן בכתבלמזמין,  להודיע מתחייב אני .5
 למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד עלול אשר, בעקיפין או במישרין, קשור אני מוע צד

 .למועצההשירותים 

 ניגוד של במצב אותי להעמיד העלול עסקי או אישי, כלשהו קשר לי יהיה אם, האמור מכלליות לגרוע בלימ .2
 .המזמין לנציגיומפורט  מיידי באופן כך על אודיע, המועצה כלפי עניינים

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המציע 

 וידי מורשי החתימה מטעמ-על
 

_______________ 
 חתימת מבצע השירותים בפועל

 ________________ שם:
 ________________ ת.ז.

 

 
 

 אישור

ד _____________, ה"ה בפני עו" והופיע הריני לאשר, כי ביום ___________
, ולאחר החתומים מעלה __________________________________________________________

 וכן, אישר יעשו לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  יםצפוייהיו להצהיר את האמת וכי עליהם כי  אותם שהזהרתי
 עליו בפניי.זה וחתמו בפניי את תוכן תצהיר 

 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 11מ נספח

 הרשעות קודמות בדברהצהרה 
 

 אחד מבין אלה בנפרד :  כלידי -ייחתם  עלימולא וזה  נספח 
      . מבצע השירותים בפועל3   המציע ימנהל .2         המציע. 1

 
 מציע( מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: )להשלים את הקשר עם ה_____________ __________אני 

 את החלופה הנכונה [  X -לסמן בנא ] 

 
  הורשע בעבירה פלילית לא, הח"מ ההליך שבכותרתהשנים האחרונות שקדמו לפרסום  5במהלך ]*[ . 

  הורשע בעבירה פליליתהח"מ , ההליך שבכותרתהשנים האחרונות שקדמו לפרסום  5במהלך ]*[ . 
 

, וכן פירוט ע הח"מ בעבירה פליליתשל כלל ההליכים בהם הורשמצורפת בזאת רשימה בהתאם לכך, 
ידוע למציע כי המזמין רשאי לפסול מציע, אשר עבר עבירה פלילית, אשר יש בה ביחס לאופי ההליך. 

 לפי שיקול דעתה.  -על המכרז ו/או להשליך לרעה כדי להשפיע 
 

יבה כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסב -"עבירה פלילית" ]*[
ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים 

 קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.-להוציא עבירות שעניינן אי)
 

 ובאתי על החתום:

 תאגיד:ממלא הנספח הינו אם 

 
_________________  _____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 
     של המציע/חבר במציע

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע       
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין

 .להליך שבכותרתהקשור ו/או הנוגע 
 מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על הריני

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו

 בפני על נספח זה.  

 

 פרטי ולא תאגיד: אם ממלא הנספח הינו אדם

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה
 
 ידי להצהיר-הריני מאשר בחתימתי, כי החתום הוזהר על    
 את האמת, וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם    

 ח זה.לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספ
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 12מ נספח

 בדבר ייצוג הולםהצהרה 
 

 
 לכבוד 

 ("המועצה" ו/או "המזמין" להלן:)  המועצה האזורית עמק חפר
 ג.א. נ.,

בהליך ( במסגרת הצעתי המציע -ידי __________________________ )להלן-הצהרה זו מוגשת על .1
  ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי. המזמין  ידי-לפורסם ע שבכותרת, אשר

 .  1932-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב2אני מצהיר כי עיינתי וידועות לי חובותיי לפי הוראות סעיף  .2

 :מאלה אחדמתקיים במציע מצהיר כי בהתאם לכך, אני  .3
 

 חוק שוויון זכויות( -)להלן  1993-מוגבלות, התשנ״ח לאנשים עם זכויותלחוק שוויון  9הוראות סעיף כי  .א
 ;על המציעחלות  אינן
 

 או   
 

 והוא מקיים אותן.על המציע  לחוק שוויון זכויות חלות 9הוראות סעיף כי  .ב
 

משרד העבודה הרווחה  למנהל הכללי שלהוא יפנה עובדים לפחות,  100או יעסיק מעסיק המציע אם כי  .ג
לשם  -צורך שוויון זכויות, ובמידת ה לחוק 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  החברתיים והשירותים

כהגדרתו בסעיף  כבד מדי נטלכדי להטיל זו  הנחיהוזאת מבלי שיהיה בהנחיות בקשר ליישומן;  קבלת
 )ה( לחוק שוויון זכויות.8

 

, החברתיים הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים התחייב בעבר לפנות למנהלכי אם המציע  .ד
 לחוק שוויון זכויות, 9חובותיו לפי סעיף  ליישום הנחיות פנה כנדרש ממנו, ואם קיבלכאמור לעיל, הוא 

 גם פעל ליישומן. הוא
 

 והשירותים של משרד העבודה הרווחה הכללי למנהל תצהיר שמסרכל עתק מה להעבירכי המציע מתחייב  .ה
 .ימים ממועד ההתקשרות 30בתוך אם מסר, וזאת החברתיים, 

 והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, .2

, או אם מסרתי הצהרה ל מקרה שבו לא אחתום על הצהרה זובכ ,רשאי לפסול את הצעתיהמזמין ידוע לי כי  .5
 לא נכונה.

 
 

 _____________________:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:תאריך

 אישור עו"ד

 על מסמך זה תמו בפנייחשל המציע הבינו ואני מאשר כי מורשי החתימה 
 

 
 עו"ד  וחתימת אישור 

______________ 
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 13נספח מ
 

 שכר מינימום כדיןתשלום תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר 
  1932-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

היה אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי א
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

אני משמש כ ___________________________ אצל המציע ___________________________  .1
(, אשר הגיש הצעה למכרז _________________, אשר פרסמה המועצה האזורית עמק המציע - )להלן

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( - שוא המכרז )להלןחפר, לביצוע השירותים נ

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל השליטה בו או תאגיד  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם     - "בעל זיקה"
ציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו שבשליטת בעל השליטה אצל המ

  של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .1931-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .4
 במשבצת המתאימה[:

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון, התשס"ג

ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ;1933-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 
 לפי חוק 2002באוקטובר  31 -שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  הורשענו ביותר משתי עבירות ,

ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1933-מינימום, התשמ"ז

 ההרשעה האחרונה;
 

 ו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי ז .5

__________ 
  חתימה   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 ישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, א

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 14מנספח 
 

 הצעהבנקאית לערבות 

 ________________ :בנק         לכבוד,
 _______________ :סניף                     המועצה האזורית עמק חפר

 ______________ :מיקוד         ג.א.נ,
 ______________ :תאריך         

 

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת "המבקשים"_______________________ )להלן _______________פי בקשת ___-על
ש"ח  10,000וק כל סכום עד לסך שֹל , אנו ערבים בזה כלפיכם לסילייעוץלביצוע שירותי מכרז בהמבקשים 

 ש"ח(. אלפים עשרת במילים: )

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

ים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד מאת המבקש
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 1/1/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 1/1/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  1/12/2019לאחר יום 

 ל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

        

 

 בכבוד רב,

        

 

_____________________ : בנק
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 כתב הצעה והתחייבות
 

 ,לכבוד
 ("המועצה" ו/או "המזמין" להלן:)  המועצה האזורית עמק חפר

 
 נ.,א.ג.

 הנדון: כתב הצעה והתחייבות 

 נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________, ______________ח"מ _______אנו ה
 _____________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:_________________________

מסמכי  - על כל נספחיו )להלןההסכם ואת ההליך קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים, את כל מסמכי  .1
 (.ההליך

והנסיבות , הדרישות על פרטיהם, בחנו את כל התנאים ההליךירים כי הבנו את כל מסמכי מצהאנו  .2
 הנדרש.השירותים וקיבלנו מידע בדבר אופי השירותים הקשורים בביצוע 

את האמורים, הננו מגישים וההסכם  ההליךכל תנאי ומסמכי של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
י תחייבויותינו, כולן ביחד, במחירולקיים את כל שאר ההשירותים את  מתחייבים בזה לבצעוהצעתנו זו 

 במכרז.המוצעים במסגרת הצעתנו  התמורה

 , או את חלקם. את כל השירותים מתחייבת להזמין מאיתנו אינהידוע לנו כי המועצה  .2

ים השירותלקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  היה חופשיהמזמין יאנו מסכימים כי  .5
ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של  ,הבלעדי ולפי שיקול דעתו וכפי שיראה ל ,יםאחרלמציעים 

 .המזמין

 מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:אנו הצעתנו תתקבל, שבמידה  .2

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  3תוך ההתקשרות הסכם לחתום על כל מסמכי  .2.1
 ידכם.-יקבע עליאחר, כפי ש

ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת  השירותיםלא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע  .2.2
 .םבמלוא םביצוע-איו/או השירותים היקף 

להיות זמינים במהלך תקופת ההתקשרות לכל עבודה שתוזמן מאיתנו ולהשתתף בכל ההליכים  .2.3
 .הקשורים בכך

על כל המסמכים ההסכם הצעתנו זו, מחייב אותנו כי מיום חתימתנו על  ,מצהירים ומתחייביםאנו  .3
בכלל, תיחשב הצעתנו ההסכם ידינו, וגם אם לא נחתום על -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

 ,המזמיןלבנינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויות המזמין בכתב, כחוזה מחייב בין המזמין ידי -וקבלתה על
 כמפורט במסמכי המכרז.

 , לטובתהנדרש במכרזסך ה על שיק בנקאישבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה לקיום ההתחייבויות  .3
כולן או  -לא נקיים התחייבויותינו שכי במקרה  ,מייפים את כוחכם באופן בלתי חוזראנו ו המזמין,
הודעת זכיה שתישלח ממועד קבלת או  ,ימים ממועד הדרישה 3או לא נחתום על החוזה תוך  -מקצתן 

ואנו מוותרים  ,מראשאו התראה כל הודעה ללא זאת  - שיקידיכם לממש ולחלט את ה, הרי הזכות בלנו
מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את 

 הנ"ל. שיקה

 רש במהלך תקופה זו נידש. במידה התקופה המנויה במכרזהצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .9
 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא דיחוי.-על



 

 32 ייעוץ ליווי ובקרה על תיקי השקעות -מכרז עמק חפר 

פי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים כי הצעת -)במקרה של תאגיד(  .10
 מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

ידיעה -על כל טענות של איישות שתתבססנה מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דר .11
 ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. ,המכרזמנספחי או איזה  ,הבנה של תנאי המכרז-וגם/או אי

כספית לשם ביצוע המקצועית והארגונית, היכולת והסיון ינה ,ידעיש לנו את המצהירים, כי אנו  .12
 .הנדרשים במכרזסיון יהנהסף ועומדים בכל תנאי אנו , וכי השירותים

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

 שירותיםהכלל הצעתנו לתמורה בגין ביצוע  מסמכי המכרז,בהסכם ובהתאם לכל המפורט במסמכי ה .13
  :כמפורט להלןהינה 

 
מחיר חודשי מקסימאלי 

 מע"מ(לכלל השירותים )ללא 
מחיר חודשי מוצע לכלל 
 השירותים )ללא מע"מ(

מחיר חודשי מינימאלי לכלל 
 השירותים )ללא מע"מ(

3,500 ₪  2,750 ₪ 

 . יום 25חודשית וכי תנאי התשלום יהיו שוטף +ידוע לנו כי התמורה הינה  .12

, כפי רמחיושקלול איכות לפי  נהשוקללת, ההצעות נהתקבלתכי לצורך השוואת ההצעות ש ידוע לנו .15
 .מכרזבמסמכי ה שנקבע
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