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  10/2022פומבי מס' מכרז 

 להציע הצעותהזמנה 

שירותי הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכת 

 תאורת רחוב

 

 הגדרות: .1

 המועצה המקומית כפר ורדים;  - המועצה או המזמין

  ;כפר ורדים ב' במרכז מסחרי בקומה  -משרדי המזמין 

 ;מטעמו מי או מועצהה מהנדס     - המהנדס

 עבודות;הידי המזמין כאחראי לפקח על ביצוע -על ימונהי שמ  - המפקח             

  זה; נוהלהזוכה ב יועץ            - היועץ

 הכנת תכנית, ייעוץ וליווי מיזם שדרוג מערכת תאורת רחוב;   -העבודות 

 , ופיקוח עליון;תכנוןהשלמת ביצוע ה             - ההסכם פתותק

 

 כללי .2

( זכתה בקול קורא של המשרד "המועצה"המועצה המקומית כפר ורדים )להלן:  .2.1

 (."הקול הקורא"לאיכות הסביבה, להתייעלות אנרגטית )להלן: 

המועצה מעוניינת לשדרג את מערכת תאורת הרחובות ולהחליף את התאורה  .2.2

הקיימת, כולל מרכזיות התאורה, למערכות מתקדמות, העומדות בתקנים 

למועד פרסום מסמכי נוהל  העדכניים ובהתאם לתנאי הקול הקורא. סה"כ נכון

 מרכזיות(. 14 -גופי תאורה, המופעלים ע"י כ 1,700 -הצעות מחיר זה, מותקנים כ

 

 / פירוט העבודות יאור הפרויקטת .3

הצעת שיטות הארה לשלושה סוגי קטעי דרך, בהתאם למיפוי תאורה קיימת  .3.1

  –שתעביר המועצה, ועל פי התקינה והוראות החוק 

 כביש ראשי במועצה; .3.1.1

 ישים פנימיים;כב .3.1.2

 גינות ומרחבים ציבוריים אחרים. .3.1.3

הצגת התקנים / תקנות / הנחיות רלבנטיים, לרבות התייחסות לעמדת המשרד  .3.2

להגנת הסביבה, הממונה על חוק הקרינה הבלתי מייננת, סוגיות בריאותיות 

 ואקולוגיות וכיו"ב.
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 תיאום התקנת ניסיון וליווי בחירת השיטה. .3.3

כתיבת המפרט הטכני למכרז קבלני ביצוע שדרוג מערכת התאורה )להלן:  .3.4

(, לרבות אפיון איכות ההארכה, עוצמות ההארה בהתחשב בתקנים, "המכרז"

 אפיון מערכת בקרה ברמת הפנס הבודד. –תקנות והנחיות רלבנטיות. אופציונלי 

 קביעת תנאי סף לקבלנים במכרז המועצה. .3.5

 לשאלות הבהרה במכרזים שתפרסם המועצה.הכנת מענה  .3.6

 הכנת אומדנים למכרזי המועצה. .3.7

 ליווי טכני ליועמ"ש המועצה עד לפרסום המכרז. .3.8

בחינה מקצועית של ההצעות שהוגשו במכרז, על כל ההיבטים )עמידה בתנאי הסף,  .3.9

 המכרזים. תלוועדפרמטרים איכותיים וכלכליים(, לרבות כתיבת חוו"ד 

 שיבצעו משתתפי המכרז.ליווי פיילוט הארה  .3.10

ליווי ההליך המכרז ומתן ייעוץ לוועדת המכרזים, לרבות השתתפות בכל ישיבות  .3.11

הוועדה, הגשת חוות דעת, דו"חות, מסקנות והמלצות לוועדת המכרזים ולגורמים 

 המקצועיים במועצה.

הנחיות תכנון / חישובים פוטומטרים לקבלן / הספק הזוכה במכרז שתפרסם  .3.12

 המועצה.

ת תכנון מפורט מבוסס החישובים הפוטומטרים של הזוכה ועדכון במידת בדיק .3.13

 הצורך.

בדיקת המרכזיות, המלצות לשדרוג, במידה ויידרש. בדיקת המרכזיות לאחר  .3.14

 ההתקנה.

באמצעות גורמים  ליווי שלבי התקנת התאורה ע"י הזוכה, פיקוח שלב הביצוע .3.15

באמצעות מהנדס מקצועיים לרבות פיקוח ע"י מהנדס חשמל מוסמך, ופיקוח עליון 

 בודק.

סיוע וליווי המועצה מול הגורמים המממנים לצורך קבלת כספי המענקים והכנת  .3.16

 דו"חות וכל מסמך מקצועי אחרא לצורך שחרור הכספים כאמור.

הנדרשים לצורך מתן השירותים היועץ ישכור את שירותים של כל בעלי המקצוע  .3.17

 לעיל.

 

 התוצרים הנדרשים מהיועץ הזוכה .4

 ר מערכות ההפעלה הנדרשות.ותיא .4.1

 מפרט טכני העומד בדרישות הקול הקורא. .4.2

 כתיבה וליווי המכרזים. .4.3

 מפרט וכל הנספחים המקצועיים למכרז/ים שתפרסם המועצה. .4.4

 ועצה.מהכנת מענה לשאלות הבהרה במכרזים שתפרסם ה .4.5

 אומדנים למכרזי המועצה.הכנת  .4.6

 על פי דרישה. –חוו"ד ודו"חות לוועדת המכרזים ולגורמים במועצה  .4.7

הכנת המסמכים הנדרשים לצורך הגשה לגורמים המממנים לשחרור כספי  .4.8

 המענקים.
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 חוו"ד ודו"חות על פי הצורך. .4.9

לעיל יהיו זמינים גם בקובץ דיגיטלי, וגם ב  4.7-4.1כל המסמכים כמפורט בסעיף  .4.10

copy hard. 

 את המפרטים הטכניים למכרז או מכרזים.אומדנים והכנת כל  .4.11

 .כלכלההמשרד  לקבלת אישורליווי הפרויקט עד  .4.12

  

 ההסכםתקופת  .5

 בלת העבודהקלועד  העבודה וחתימת ההסכם ע"י המועצהממועד מתן הודעה על תחילת 

 הכלכלה נציגי משרד וקבלת האישורים המתאימים לרבות מ

 

  הליךב תנאי סף להשתתפות .6

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים 

 הבאים, במצטבר:

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .6.1

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .6.1.1

-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

1975. 

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על  .6.1.2

עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  הכנסותיו ולמנהל מע"מ על

 .1975-מוסף התשל"ו

גופים ציבוריים לעניין  עם לחוק עסקאות 1ב'2וב'  2 פיםמציע עומד בדרישות סעיה .6.2

ומתן ייצוג הולם לאנשים עם  העסקת עובדים זרים כדין ,תשלום שכר מינימום

 .מוגבלות

 

 היועץשל  ניסיון נדרש ותנאי סף .6.3

 בעבודות נווניסיו י שלו, הרקע המקצועיהשכלת רקעההמציע ייפרט את  .6.3.1

 .המציע של קו"ח. להצעה יצורפו קודמות

 :מציעיםה על החלים הסף תנאי פירוט להלן .6.3.2

שנות  5בעל לפחות  ,תאורהאו  -ומהנדס חשמל  על המציע להיות .6.3.2.1

בייעוץ בתחום ההתייעלות האנרגטית ומערכות תאורה ניסיון 

 מתקדמות.

שדרוג מערכות של  לביצוע כניותות 3לפחות להציג  ציעהמעל  .6.3.2.2

אשר תכנונם  תאורה ברשויות מקומיות / גופים ציבוריים

אחת מהן , כאשר לפחות בשתיים מהן הושלם הביצוע והושלם
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כניות חייבות להיות פרי עמלו ועבור רשות מקומית. הת לפחות

 .מציעשל ה

מכתבי המלצה מרשויות  שנילהציג לפחות  ציעעל המ .6.3.2.3

ממליצים שהם רשויות שלושה מוניציפאליות, ורשימה של 

 מוניציפאליות ודרכי התקשרות עימם.

 להגנת המשרד מול בעבודה שנים 3המציע להיות בעל ניסיון של לפחות  על .6.3.3

 _בחמש השנים האחרונות   הכלכלהומשרד  ,הסביבה

 .המקצועי הניסיון את שיגבו מסמכים לצרף יש .6.3.4

היועץ המוביל, ויועצים נוספים )מהנדס המציע יצרף את להצעתו רשימת  .6.3.5

כדי לחייב  הרשימהלמען הסר ספק, אין בצירוף  חשמל, מנהל פרויקט ועוד(.

את המועצה לאשר את היועצים, ואישורם או דחייתם הינו בשיקול דעתה 

 הבלעדי של המועצה.

 במסמכי המכרז. צירף ערבות בנקאית כנדרשהמציע  .6.3.6

 

  מסמכי ההצעה  .7

ה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו לה, אם יתווספו, פני .7.1

ה זו, יהוו פניכשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים ב

"(. הצעת מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעאת הצעת המציע בהליך )להלן: "

 בלתי נפרד ממנה את המסמכים דלהלן:המציע תכלול כחלק 

 :הצעת המציע בצירוף -מסמך א'  .7.1.1

וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שישלחו  זו פניה .7.1.1.1

, , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגש/י מציעיםהמזמיןידי -למציעים על

 ככל שיהיו.

 טופס הצעת המציע. – 1-נספח א .7.1.1.2

 מכרז.נוסח ערבות בנקאית להשתתפות ב – 2-נספח א .7.1.1.3

אישור עדכני של עו"ד או  ,ככל שהמציע הינו תאגיד – 3-אנספח  .7.1.1.4

, בנוסח המופיע רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות החתימה במציע

 זו. להזמנה 3כנספח 

חוק ל (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 4-א נספח .7.1.1.5

ב)ב( 2)לרבות תצהיר כנדרש בסעיף  עסקאות עם גופים ציבוריים

 לחוק.

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. – 5-אנספח  .7.1.1.6

/או ו המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  – 6-א נספח .7.1.1.7

 .מועצהלחבר 

 לעיל להוכחת ניסיונו של המציע. 6.4המסמכים הנזכרים בסעיף  .7.1.1.8

 .ונספחיו חוזה – 'מסמך ב .7.1.2
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תשומת לב  ם.נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי - לחוזה' גנספח  .7.1.3

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן י מזמיןהמציעים מופנית לכך שה

 .ואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע

 לא קיים – לחוזה נספח ד' .7.1.4

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. - נספח ה' לחוזה  .7.1.5

ה פנילהוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי  המזמין יהיה רשאי .7.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק  וזו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 ה זו ומהצעת המציע.פניבלתי נפרד מ

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  .7.3

 שיקול דעתו הבלעדי. לדרוש את השלמתם, הכול לפי

 

 שאלות הבהרה ומפגשי מציעים  .8

 

 לא יתקיימו מפגשי מציעים.  .8.1

בכתובת  בדוא"ל  14:00בשעה   4.8.22ה' ליום ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב עד  .8.2

– mehandes @k-vradim.org.il  על הפונים (. דורון לבבמהנדס המועצה אינג' )לידי

. יש לציין באופן ברור 04-9076719בטלפון מס'  לדוא"לאשר טלפונית את הגעת ה

 שם ההליך המופיע בראש מסמכי הפנייה.את   הדוא"לבנושא 

  8.8.22שני, תשובות יפורסמו באתר המועצה עד ליום  .8.3

למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות  .8.4

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור 

ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז 

על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 גרת ההצעות שתוגשנה.כאמור ו/או במס

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שיפורסמו באתר המועצה ע"י המועצה יחייבו  .8.5

את המזמין והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם 

 יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 : הצעת המחיר .9

למסמכי המכרז  1-אנספח ב _________________את הצעתו על המציע לרשום  .9.1

 את הצעת המחיר. 

היועצים הנלווים הצעת המציע תכלול את מלוא עלויות המציע, לרבות שכר טרחת  .9.2

הזוכה  ליועץ. המועצה לא תשלם כל תשלום נוסף ביטוחים, נסיעות, מדידות, ,

 במכרז זה.
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 :לקיום ההצעהערבות  .10

 אין צורך בערבות  

 הגשת ההצעות .11

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .11.1

חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד ל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות ע .11.2

להאריך את משך תוקפן של  מהמצעיםלבקש  תרשאי מועצהלהגשת ההצעות. ה

 ההצעות.

. מסמכי בשני עותקיםההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש  .11.3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

 ראשית משותפת אחת: המכרזים במעטפה 

 .כתב כמויות" –"הצעת מחיר יירשם  יהעל ,מעטפה אחת ובה הצעת המחיר .11.3.1

 יהעל ,מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר .11.3.2

 ."מסמכי ההצעה"יירשם 

             אשר עליה יצוין מספר המכרז           שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית                    

 ושמו המלא של המכרז בלבד. 

את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת 

 במועצה המקומית כפר ורדים.

 ההגשה הינה ידנית בלבד.

 

 .15:00_עד השעה   __ 11.8.22ה' _יום  זה: במכרזמועד אחרון להגשת הצעות  .11.4

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי  לאחר מועד זה,הצעה שתוגש  .11.5

 לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

ה' תיבת המכרזים וההצעות תיפתח במשרדי המועצה המקומית כפר ורדים ביום  .11.6

 ._____16:00_שעה   11.8.22

 ., וכל אדם רשאי להיות נוכח בה 10/2022מס' פומבי פתיחת תיבת המכרזים הינה 

ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( המקור של כל מסמכי  .11.7

מפרט יסומנו מכתב ו ידי המזמין, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף,-למציעים על

 חתימה מלאה וחותמת המציע. -בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

  .הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה כלאת על המציע למלא  .11.8

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח  מזמיןה .11.9

 . אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.משתתפי נוהל זהלכל 

המזמין מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה  .11.10

 רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע .11.11

 ת.אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחר



 10/2022 'מכרז פומבי מס -הנדסה מחלקת  -המועצה המקומית כפר ורדים

 קבלת   שירותי הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבורי

 
8 

 שות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעההצעה שתוגש שלא בהתאם לדרי .11.12

 חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של

נושא ההליך, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות 

 כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או

 עלולה להיפסל על פי -או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד השמטה ו/

 דעתו הבלעדי של המזמין.שיקול 

 

 חירת ההצעה הזוכהב .12

 בשני חלקים: נויבחההצעות 

 

 (הסופי מהציון) 60% עד – מוצע מחיר .12.1

 הנוסחה לחישוב הניקוד: 

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 60 

 

 בבחירתלה משקל רב  אשר התרשמות, המזמין בפני להתרשמות ןיוזמהמציע  .12.2

עים, על פי החלוקה ימהמצ מזמיןיינתן להתרשמות ה  40%. לכן, משקל של הזוכה

 הבאה:

 פנהת המועצה (היועץאשר ינקדו את  מקצועיות תבחן לפי הפרמטרים להלן)

פי -עלהמציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין אותם בהצעתו(  לממליצי

לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס  המוחלטה דעת שיקול

 ידו. -למתן ציון איכות וטיב עבודות המציע שבוצעו על

 לצורך ניקוד סעיף זה. הלעשות שימוש גם בניסיונ תרשאי המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 יינתן לפי המפורט בטבלה שלהלן. הניקוד

 מרבימשקל  אופן בדיקה  רכיב

הציון מ

 הכולל

סיון המציע יהתרשמות מנ היועץ/  המציע ניסיון

מסמכים שיוצגו לבהתאם 

 במסגרת ההצעה.

10 



 10/2022 'מכרז פומבי מס -הנדסה מחלקת  -המועצה המקומית כפר ורדים

 קבלת   שירותי הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבורי

 
9 

הניסיון יבחן ע"פ הפרמטרים 

מספר מזמינים עבורם  :הבאים

 סוג הניסיון. ו בוצע השירות

 עם מקצועית עבודה

 השירות מקבלי

משירותים  המזמיןהתרשמות 

 המסופקים ע"י המציע. 

המלצות/  להצעתו יצרף המציע

, ממליצים לקוחות רשימת

 וטלפונים קשר אנשי המפרטת

 .עמם קשר ליצירת

 שיקול לפי, רשאי יהיה המזמין

 לממליצים לפנות, הבלעדי דעתו

 וכן, חלקם או כולם, אלה

 שקיבלו אחרים לגורמים

 קבלת לשם, מהמציע שירותים

 שקיבלו השירות אודות פרטים

 . ממנו רצונם ושביעות

 שיקול לפי, רשאי יהא מזמיןה

 עם להתקשר שלא, הבלעדי דעתו

 יהיו עליו הדעת חוות אשר, מציע

 טיב לגבי או/ו לגביו שליליות

 ידו על ניתנו אשר השירותים

 בעבר.

10 

התרשמות בלתי 

ניסיון אמצעית מ

  .היועץ

, היועץקיום ראיון עם 

לרבות ביקור פיסי של 

מהנדס המועצה 

ע"י בפרויקטים שבוצעו 

המציע לפי שיקול דעת 

 .של מהנדס המועצה

 

20 

 

 

ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,  בעת

, איכות עבודות, סדר, עמידה בחוזה ובתקציב, רותיותישאמינות, תיקון ליקויים, 

עמידה בלוחות זמנים או עדכונם, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת חשבונות במועד. 

 על נוספים שיקולים לשקול תרשאי המועצההרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 .לעיל הרשומים השיקולים
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, עבודות בוצעו עבורם מגורמים המלצות להצעתו צירף לא אשר מציע כי בזאת מובהר

יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. למציע לא תהא כל  לא

 טענה ו/או דרישה לעניין חובתו זו. 

 

נקודות  0מסוים גם להעניק בפרמטר  המועצה תההצעות רשאי דירוג במסגרת .12.3

 להצעה.

 ת דעתחווועל יינתן על סמך מסמכי ההצעה, איכות ההצעה והמציע הניקוד ל .12.3.1

 .מועצהיועצים ל

לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים  תרשאיהיה ת המועצה .12.3.2

סור הסבר ו/או ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למ

ואף לפסול  הלהסיק מסקנות לפי ראות עיני המועצה תניתוח כאמור, רשאי

 את ההצעה.

ורכיב האיכות יהיה הגבוה ביותר תוכרז כהצעה ההצעה שסכום ניקוד רכיב המחיר  .12.4

 הזוכה.

12.5.  

 

 מימון הפרויקט .13

זכות לדחות את התשלום  הבזאת, כי קיימת ל מועצהה הלעיל, מודיע 13לאור האמור בס' 

שלם את התמורה עד תימי עסקים ממועד קבלת המימון מהמממן, ובלבד ש 10כך שישולם 

 יום מיום קבלת החשבון מהמציע הזוכה. 150

 

 התקשרות עם המציע הזוכה .14

המועד שנקבע  עלודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך י מזמיןה .14.1

ימים. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל  5בהודעה מראש של  ,לחתימה על ההסכם

 ולקבל אישור המזמין: את המסמכים הבאיםמזמין להמציא ל

חתום ע"י חברת ביטוח  ה זופניל 'ג נספחאישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח  .14.1.1

 בישראל.

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין. .14.1.2

לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן יהיה המזמין רשאי, מבלי  .14.2

לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי כל דיון ו/או הסכם, 

תור לאחר הצעתו של לבחור כזוכה בהליך המציע הכשיר שהצעדתו דורגה כבאה ב

 המציע הנפסל.

 

 תנאים נוספים .15

הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור,  ורשאי לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתהמזמין  .15.1

זה עשוי להיות כפוף לקבלת היתרים ו/או אישורים ו/או  הליךמובהר כי ביצועו של 
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או לדחייה במועד  הליךהסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול ה

ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת  הההתקשרות עם הזוכ

ההצעה רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, 

אין באמור כדי  וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה.

יתרים לעבודה כאמור במסמכי פניה זו לגרוע מחובתו של המציע לקבל אישורים וה

 ומאחריותו במקרה של עיכובים בקבלתם.

מסור   מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר   ואינ המזמין .15.2

 .המזמיןהבלעדי של  וושיקול דעת ולהחלטת

המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  .15.3

, במחיר פנייההמזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי ה

 על ידו. ושהוצעובתנאים 

זמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס המ .15.4

 להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

ציע בלי כל קשר כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המ .15.5

 לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם  .15.6

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד 

למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, 

ן ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בין בעצמו ובי

  בהם לכל מטרה אחרת.

 בכבוד רב,                  

 ראש המועצה -אייל שמואלי           

 המועצה המקומית כפר ורדים           

 

 

 :ציע )תאגיד(צהרת המה

 שבהזמנה זו. אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות

                 _________________________ 

 מציעה              

    

 

 

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(                 

 

 :ציע )שאינו תאגיד(צהרת המה

 מסכים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו. יואנ תיהח"מ, מאשר כי קרא יאנ

                 _________________________ 

 מציעה              
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 _______________________ :היועץשם 

 _______________________ מספר תאגיד:

 _______________________ שמות מורשי החתימה:

 _______________________ 

 

 _______________________ כתובת:

 _______________________ מס' טלפון:

 _______________________ פקס:מס' 

 _______________________ :פנייהשם איש קשר לעניין ה

 _______________________ דוא"ל של איש הקשר: 
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 1-נספח א

 

התייעלות אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג  –10/2022 'פומבי מסמכרז 

 במרחב הציבורימערכות תאורה 

 ש להגיש במעטפה נפרדת()י

 

ליך ה מסמכי כל את ובדקתי עיינתי ,קראתי כי בזה מאשר_______________  הח״מ אני

בתהליך התייעלות אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ ייעוץ וליווי שרותי  מתןל הצעות לקבלת

 וכי ,בתהליך שדרוג מערכות התאורה במרחב הציבורי מועצה המקומית כפר ורדיםוליווי  ה

 .פיהם על לפעול ומתחייב להם מסכים הנני

 

ייעוץ וליווי המועצה בתהליך התייעלות אנרגטית ושדרוג מערכות הצעתי מתייחסת לשירותי 

 התאורה במרחב הציבורי.

 

 התמורה סה״כ

_______________________________________ 

 

 מע"מהתמורה כוללת 

 .ממועד אישור החשבון ע"י המועצה 45 +וטף בש יועץהתשלומים ישולמו ל .1

תכולת  -למען הסר ספק יובהר, כי התמורה כוללת את כל השירותים האמורים בנספח א  .2

ם כמפורט שירותיהלשם מתן  היועץהשירותים לרבות, תשלום ליועצים השונים עימם יתקשר 

 במסמכי מכרז זה.

 

 פרטי המציע:

 _____________________  :המציעשם 

 _____________________ :זהות תעודת

 ______________________               :פ.ח
 ______________________  :שותפות ,מס

 _____________________ :המציע כתובת
 ______________________תאריך:           

 

 ______________________חתימה:          

 טופס הצעת מחיר
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 2-אנספח 

התייעלות  –10/2022 'פומבי מסמכרז המהווה חלק בלתי נפרד 

 אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבורי

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד הגשת ההצעות 

 המאשרת כי המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין 
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  3-א נספח

התייעלות  – 10/2022 'פומבי מסמכרז המהווה חלק בלתי נפרד 

 אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבורי

 במציעאישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה 

 

 לכבוד

 מועצה מקומית כפר ורדים

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה 

_____________________,  _____________________ וכי חתימת מצורף לה חתמו ה"ה 

ה"ה ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת 

 הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 4-אנספח 

התייעלות  –  10/2022 'פומבי מסמכרז המהווה חלק בלתי נפרד 

 וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבוריאנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ 

 :יש לצרף

פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .1

 .1975-הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ  .2

 . 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ועל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 . 6-ו 5, 4נספחים  – להלן יםהמופיע יםבנוסח יםתצהיר .3
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 5-אנספח 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 של 01/2022 10/2022 'פומבי מסמכרז ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

  .מועצה מקומית כפר ורדים

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת סמן ]הנני מצהיר/ה כי:  .3

  עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת עד למועד

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

 י זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עד למועד עריכת תצהיר

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

שנה אחת לפחות הנ"ל חלפה  פנייה , ואולם, עד למועד הגשת ההצעה ל1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה  וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה

 עליו בפניי.

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6-א חנספ

התייעלות  10/2022 'פומבי מסמכרז המהווה חלק בלתי נפרד 

 אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב הציבורי

 תיאום הצעותהצהרת המציע בדבר אי 

 לכבוד

 מועצה מקומית כפר ורדים

 

התייעלות אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה שרותי  מתןלצעה ההנדון: 

 במרחב הציבורי

 תצהיר

( מיום _________ "ציע"המהריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________ )להלן 

:קמןלכדבהתאם להוראות ההליך שבנדון והריני להצהיר ציע הנני המוסמך להצהיר בשם המ

   
 

 עם כל מציע פוטנציאלי. פנייהלא תיאם את הצעתו ב ציעהמ .1

שבנדון ולא פנה לגורם כלשהו  פנייהלא מנע ממציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה ב ציעהמ .2

 בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

חלוף המועד האחרון מתחייב שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד ל ציעהמ .3

 .צעות בנוהל זההלהגשת 

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

 ,ולראיה באתי על החתום              

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה 

בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________/ המוכר/ת לי 

זהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא באופן אישי, ולאחר שה

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 היועץא מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם "הריני לאשר כי בהתאם להחלטות מנה

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

___________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת(                 
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 7-אח נספ

 – _______ 10/2022 'פומבי מסמכרז המהווה חלק בלתי נפרד 

התייעלות אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות תאורה במרחב 

 הציבורי

 ועצה מולחבר  המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד 

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: המזמין

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .2

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -ידו עצמו על על-נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. חוזה

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  הנךבהתאם לכך  .3

 .מועצהלפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה, או עם עובד 

 

 נוהל.הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .4

 

או  ועצהמההוראות המתירות ל כלל ובפרטאין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ב .5

ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע כאמור עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות 

 .מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב
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 הצהרה

מצהיר  המועצהע"י  םשפורס 10/2022מכרז מס' ין להשתתף ביהמעונאני הח"מ ____________ 

 :ומתחייב בזאת כדלקמן

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  המועצהבין חברי  א.

 סוכן שותף.

יש/אין )מחק את המיותר(  לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

 מועצה.יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל,  היה רשאיי המועצהידוע לי כי  .2

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _    שם המציע: _____________________  חתימת המציע: ______________________
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 'במסמך 

 

 _______ 10/2022 'פומבי מסממכרז מהווה חלק בלתי נפרד 

 

 

התייעלות אנרגטית, הכנת תכנית, ייעוץ וליווי שדרוג מערכות לשירותי חוזה 

 תאורה במרחב הציבורי

 

 2022___ בחודש ___,  ביוםבכפר ורדים שנערך ונחתם 

 
 המקומית כפר ורדיםהמועצה   ב י ן :

 

 ("המועצה")להלן:         

 ________, ת.ז. ________ ל ב י ן :

 ___________מרח'  

 ("היועץ")להלן:         

 מבוא

 

לשדרג את מערכות התאורה הקיימות במרחב הציבורי, ובכלל זה המועצה מבקשת   הואיל:

אנרגטית ובהתאם החלפת גופי התאורה והמרכזיות, במסגרת תכנית להתייעלות 

 ("הקול הקורא")להלן:  לקול קורא__________

 

, ביצוע תכנית ההתייעלות ושדרוג מערכות התאורה במרחב הציבורי כאמורולצורך  והואיל:

יכין תכנית בהתאם לדרישות הקול הקורא, אשר  יועץהמועצה להתקשר עם  תנדרש

ספק ותהליך שדרוג וילווה את המועצה על גורמיה המקצועיים בתהליך בחירת 

 ;מערכות התאורה

 

יועץ לביצוע עבודות התכנון, הליווי והפיקוח על תהליך שדרוג והמועצה בחרה ב והואיל:

)להלן:  ______ 10/2022 'פומבי מסבמכרז  ,תאורת הרחוב במרחב הציבורי

 (;", בהתאמהמכרזה"–ו "העבודות"

 

את העבודות והכל כמפורט ובהתאם לכל למועצה יספק  היועץכי והצדדים מעוניינים,  והואיל:

 הוראות חוזה זה ונספחיו.

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן
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 המבוא .3

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 3.1

לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה  מצוינותכותרות הסעיפים  3.2

 זה.

 הגדרות: 3.3

מהנדס המועצה של מועצה מקומית כפר ורדים, וכן כל מי   - "מהנדס המועצה" 3.3.1

שנתמנה על ידו לייצגו לצורך פקוח על ביצועו של חוזה זה, 

או באופן כללי ו/או כל אדם שנקבע ע"י המועצה, לשם מתן 

 .הוראות וכד' בדבר פקוח על ביצוע העבודה הנ"ל

 

 העסקה .4

את כל  מועצהלבצע ולספק ל ,מקבל בזאת על עצמו היועץו יועץבזאת ל תהמועצה מוסר

לשדרוג  ,("כנוןייעוץ ותשירותי לחוזה זה )להלן: "המצ"ב נספח א' ב העבודות, כמפורט

ושדרוג ההקמה פיקוח עליון על עבודות פיקוח ו , לרבותמערכות התאורה במרחב הציבורי

וזאת  הםו/או הנובע מ על הביצוע ובפיקוחבתכנון כל הכרוך ו מערכות התאורה והמרכזיות

 הוראות חוזה זה. בהתאם לכל

 

 היועץהצהרות והתחייבויות  .5

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: היועץ 5.1

 .השירותיםכי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון בביצוע  5.1.1

 ,השירותיםכי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע  5.1.2

וכל זאת במספר הדרוש לביצוע  ,לרבות מהנדסים, טכנאים ועובדים אחרים

 .השירותים

בהתאם  ,השירותיםלביצוע  ,לרבות אמצעים כספיים ,כי ברשותו כל האמצעים 5.1.3

 לכל הוראות חוזה זה.

כי ידווח למהנדס המועצה מראש, לפני כל התקשרות, על כל קשר עסקי או  5.1.4

יותיו ו/או בין מי מנהליו לבין מי מהגורמים אחר שבינו  ו/או בין מי מבעלי מנ

אשר יספקו שירותים למועצה )מנהל ההקמה, אדריכל, קבלנים, מתכננים, 

 יועצים וכו'(  ו/או מי מבעלי מניותיהם  ו/או מי ממנהליהם.

כי מתן שירותים כלשהם על ידו למזמינים אחרים לא יפגע בביצוע  5.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה  ,התכנוןהייעוץ וצע את שירותי יב היועץ 5.2

 זה, בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות.

המקצועיים  מתחייב לשתף פעולה עם כל אחד מהגורמים כי הוא ,מצהיר ומאשר היועץ 5.3

ככל  ,הנ"ל שיעניקו שירותים למועצה במסגרת הכנת תכנית ושדרוג מערכות התאורה

 שיידרש. כלכ ,לרבות מתן כל הסבר ו/או באור ו/או פירוט ,שיידרש
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ן מספור מסמכים, י, לרבות לענילסביר והמקובלבהתאם  השירותיםיבצע את  היועץ 5.4

 הוצאת מכרזים.העברת מסמכים, שרטוטים, סטנדרטיים הנדסיים, 

לרבות  ,השירותיםכי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים לביצוע  ,מצהיר ומאשר היועץ 5.5

ין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או יצורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענ

 ין זה.יתביעות לענ

בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות, והכל בצורה  השירותיםיבצע את  5.6

 ילה, מדויקת ומסודרת.יע

מצהיר בזאת, כי בהתאם לאמור לעיל הוא האחראי הבלעדי לאומדנים ולכמויות  היועץ 5.7

אשר יעביר במסגרת העבודות למועצה, ולכן עליו להתריע בגין כל חריגה מהדרישות 

 הטכניות המקצועיות.

 

 כפיפות .6

מעת לעת ע"י תנו בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינ השירותיםמתחייב לבצע את  היועץ

 מהנדס המועצה.

של  ותיוהנחיל בהתאםחלופות בתכנון מתן תחייב לבצע שינויים, בדיקות ומ היועץכמו כן, 

 מהנדס המועצה או מי מטעמו. 

 

 שלבי ומועדי הביצוע .7

 

מהנדס ורה לו ימועד בו ממועד חתימת הסכם זה, בהתאם ל השירותיםבביצוע  חלי היועץ 7.1

תושלם עבודת שדרוג מערכות התאורה , ויסיימם במועד בו על תחילת ביצועם המועצה

 בפועל ע"י הקבלן / הספק שתבחר המועצה.

להשלים את כל השירותים, העבודות והמסמכים לצורך פרסום מכרז ע"י היועץ מתחייב  7.2

סקר התאורה / יום מיום שהמועצה העבירה ליועץ את  45 -מועצה, וזאת לא יאוחר מה

 המיפוי.

, בפרק יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה היועץ 7.3

 , לביצוע אותה התחייבות.מהנדס המועצההזמן הסביר והמקובל, כפי שיקבע ע"י 

וימלא את התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן שלא יגרמו  השירותיםיבצע את  היועץ 7.4

ככל שהדבר תלוי בו ו/או במי מהפועלים  ,וביצוע העבודותעיכובים כלשהם בתכנון 

 מטעמו.

, דין וחשבון על התקדמות ביצועם של לפי דרישת מהנדס המועצהימסור  היועץ 7.5

 .הביצוע והפיקוח השירותים

על  ,השירותיםאת  היועץלבקר במקומות בהם מבצע  למהנדס המועצהיאפשר  היועץ 7.6

מהנדס דמותם וכן ימסור להאמורים והתק השירותיםמנת לבדוק את אופן ביצועם של 

 אור כפי שיידרש.יכל הסבר או ת המועצה
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ישתתף בישיבה שיקיים מהנדס המועצה וזאת במועדים שיתואמו ע"י מהנדס  היועץ 7.7

 המועצה, ובמקום כפי שיקבע מהנדס המועצה.

 

 התמורה .8

 יועץל מולו"י חוזה זה, ישעפ היועץותמורת כל התחייבויותיו של  השירותיםתמורת  8.1

 לחוזה זה. 1-אנספח התשלומים המפורטים ב

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום נוסף  היועץלמען הסר כל ספק,  8.2

 בניין המועצה  תכנון, גם אם לעיל 8.1כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיף 

 .מעבר למועד שנקבע לעניין זה ךוהשלמתו יימש

 

 חשבונות .9

"נוהל הגשת )להלן:  1-נספח אכאמור ב השירותיםאת החשבון בגין  ועצהיגיש למ היועץ 9.1

 הפרטים הקבועים בנוהל הגשת החשבון.  (. בחשבון יצוינוהחשבון"

יבדוק את החשבון ויקבע את המלצתו לגבי החשבון והוא יהא רשאי בין  הנדס המועצהמ 9.2

סייגים. המלצות היתר להמליץ לאשר את החשבון, כולו או חלקו, או להמליץ לאשרו ב

 ביחד עם החשבון. יועץיועברו להנדס המועצה מ

הנדס והמלצה לאישור חשבון על ידי מ ועצהמובהר בזה, כי עצם אישור חשבון על ידי המ 9.3

לא יהוו ראיה לנכונות האמור בו, דהיינו לכך שהעבודה שצוינה בו אכן בוצעה  המועצה

 בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו.

וההפרש  היועץמ מועצהלנכות או לקזז כל המגיע ל תרשאיועצה הא המת התמורמתוך ה 9.4

 .יועץישולם ל

 ייראה כמקדמה על חשבון התשלום הסופי בלבד. יועץכל תשלום שישולם ל 9.5

יום  60-חשבון סופי לא יאוחר מ היועץעם סיום ההסכם, מכל סיבה וטעם שהם, יגיש  9.6

 צדדים תיערך התחשבנות מסכמת.על סיום ההסכם ובין ה ועצההמ המיום שבו הודיע

 

 סיום החוזה .10

וזאת לאחר מתן הודעה מוקדמת  ,הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא למועצה 10.1

 לא הפר חוזה זה. היועץ, וזאת גם במקרה בו יום 60בכתב של 

מהנדס כפי שיידרש ע"י  את השירותיםיספק בתקופת ההודעה המוקדמת,  היועץ 10.2

 .המועצה

 היועץלעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את  9.1 החוזה כאמור בפסקה סיום וביטול 10.3

בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט התשלום ו/או את המועצה בהתאם למקרה 

 להלן. 9.4 כאמור בפסקה
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במקרה בו לעיל,  9.1כאמור בפסקה  ההמועצה חוזה זה בהתאם לזכות הוביטל מהסיי 10.4

אשר בוצעו בפועל עד  השירותיםעבור  יועץלשלם ל היהיה עליחוזה זה,  היועץלא הפר 

 .1-אנספח לאותו מועד ע"פ הנקבע ב

שלא בוצעו,  השירותיםתשלומים כלשהם עבור  יועץאם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ל

 יום ממועד מתן הודעת הסיום והביטול. 30-להשיבם למועצה, לא יאוחר מ היועץיהא על 

 36לתקופה שלא תעלה על  השירותיםרות על הפסקה בביצוע להו תזכאיהמועצה תהא  10.5

ימים  30יהא בהודעה מוקדמת של  השירותים. חידוש אספקת מכל סיבה שהיא חודשים

אשר  השירותיםעבור  יועץשלם המועצה לת, השירותיםתנה הוראה להפסקת י. ניועץל

ע"פ הנקבע , וזאת השירותיםעל הפסקת תה המועצה בוצעו בפועל עד למועד בו הור

 .1-אנספח ב

שלא בוצעו,  השירותיםתשלומים כלשהם עבור  יועץאם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ל

 יום ממועד מתן הודעת הסיום והביטול. 30-להשיבם למועצה, לא יאוחר מ היועץיהא על 

לתקופה העולה על  השירותים( לעיל, בו הופסקה אספקת 8.5במקרה כאמור בסעיף זה )

ו/או מי  היועץחודשים, מכל סיבה שהיא, אשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של  36

, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לחדש את אספקת היועץמטעמו, יהא זכאי 

 ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למועצה. השירותים

 זה ע"י מי מהצדדים.ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה 

לערוך חפיפה מסודרת  היועץבמקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על  10.6

עם הגורם החלופי שימונה ע"י המועצה ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים כאמור 

 .1-נספח אהנזכרים ב

ה, לא ניתן בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המועצ 10.7

 עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע העבודות. השירותיםלבצע את העבודות, יעוכב ביצוע 

, וההפרה לא תוקנה תוך היועץלמרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י  10.8

, תעמוד למועצה הזכות לבטל חוזה לאלתר בהודעה יועץיום ממועד מתן הודעה ל 15

ו/או הוגשה  היועץל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק . האמור לעייועץבכתב ל

, ובקשות היועץו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות  יועץבקשה למינוי כונס נכסים ל

 ידי המועצה.-, עליועץיום ממתן ההודעה ל 15כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 

 השירותים .11

 .מהנדס המועצהשל  ווכל חלק מהם כפופים לאישור השירותיםביצוע  11.1

 ,הראשונה ועפ"י דרישת למהנדס המועצה,להמציא  היועץבנוסף לכל האמור לעיל, על  11.2

נשוא חוזה  יוהכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויות היועץאשר  ,ו/או מסמכים אוריםיב

 זה.

מהנדס המועצה,  ישתתף בכל הפגישות שנוכחותו נדרשת בהן, ע"פ החלטת היועץ 11.3

והקשורות בפרויקט לרבות, בוועדות תכנון, כנסים, וכל פורום נדרש, ויציג בהן את 

 התכנון. 
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בכל  ,המועצה יהיה רשאימהנדס כי ידוע לו ש ,מאשר בזאת היועץלמען הסר כל ספק,  11.4

, מתכננים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו יועץלהעסיק, בנוסף ל ,מועד שימצא לנכון

 לבצע בהתאם לחוזה זה. היועץכל הנוגע לשירותים אשר על למועצה ב

מהנדס מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את המועצה ו/או  היועץ 11.5

גורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י המועצה לתכנן ו/או להשלים ו/או המועצה ו/או 

אשר יערכו בכל  ,ו/או התוכניות ו/או המפרטים ו/או המסמכים לשנות את התכנונים

 .ולהקמתו פארקלהנוגע 

 וזאת בכל הדרגים. ,כוח אדם איכותי ,כאמור בחוזה זה ,השירותיםימנה לביצוע  היועץ 11.6

 / מטעמומעובדיומי של  השירותיםהזכות לדרוש את השעייתם מביצוע  מהנדס המועצהל

נשוא חוזה  השירותים בלבד אינו מתאים לביצוע מהנדס המועצה, אשר לדעת היועץשל 

אשר  ,לאלתר את אותו אדם יהיה עליו להשעות ,דרישה כאמור יועץזה. הופנתה ל

ומקצועיות כנדרש לאותו , ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות השעייתו נדרשה

)להלן: תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור מהנדס המועצה 

 "(.העובד החלופי"

מטעמו בביצוע  פועליםאת כל אותם החליף י, מהנדס המועצהדרישת , ע"פ היועץ 11.7

אינם מבוצעים כראוי.  השירותים מהנדס המועצהוזאת במקרים בהם לדעת  ,השירותים

 .היועץהחלפת כוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון 

נשוא חוזה זה אינו  השירותיםבלבד כוח האדם המבצע את  מהנדס המועצהאם לדעת  11.8

דרש את החלפתו,  , כאמור בחוזה זה, ומהנדס המועצההשירותיםלביצוע מיומן דיו 

מהנדס רשאי  יהאאת ההחלפה, לאלתר לא ביצע  היועץו ,לעיל 10.7כנקבע בסעיף 

כאמור  ,יועץלשכור אדם מתאים ועלות כוח אדם זה תנוכה מתשלומי התמורה ל המועצה

 בחוזה זה.

, לבניין המועצהלבצע החלפה של מי מהפועלים מטעמו, בכל הנוגע  היועץל התחייבותו ש

 ללוחות זמנים כנקבע בחוזה זה. היועץאין בה כדי לגרוע מהתחייבות 

 . שירותיםיהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע ל היועץ 11.9

על חשבונו _ השירותיםלשם מתן ם הנדרשייועצים יתקשר בחוזים עם כל ה היועץ 11.10

 .כי הפרויקטצורל התאםהכל לפי העניין וב________________

, יתבע את המועצה ביצוע השירותים, בכל הנוגע להיועץאם מי מהפועלים מטעמו של 

ו/או מי מעובדי ו/או מהנדס המועצה בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד 

את מהנדס ו/או  המועצה עובדימ ו/או מילשפות את המועצה  היועץמעסיק, יהא על 

 בגין כל תביעה כאמור. המועצה

וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר ו/או  היועץ 11.11

 לסכם עם גורם כלשהו בשם המועצה.

 

 זכויות .12

אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או  יועץכי ל ,מוסכם על הצדדים 12.1

פארק אשר הוכנו בכל הנוגע להקמת  ,על כל סוגיהם ,במפרטים ו/או במסמכים
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המועצה תהיה רשאית  בלבד. מועצהת ו/או תוקנה לי, והבעלות בהם מוקנהמשפחה

 לעשות שימוש בתכנון הפרויקט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 השירותיםעל זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל  מוותר בזאת היועץ 12.2

ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים אשר נמסרו 

 .השירותיםכפועל יוצא מביצוע  יועץל

, מותנה בכך ששולמו לו כל התשלומים אשר אינם שנויים היועץכאמור לעיל, של  רהוויתו 12.3

 ים.במחלוקת בין הצדד

 

 אחריות/ביטוח .13

בנאמנות וברמה במסירות, ללא שיקולים זרים,  השירותיםמתחייב לבצע את  היועץ 13.1

 שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו. השירותיםמקצועית נאותה והוא אחראי לטיב 

ו/או ביצוע פעולה תוכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים  אישר מהנדס המועצה 13.2

 היועץאת הדבר לא יפטור  משרדי המועצה לשירותי תכנון כלשהיא, והכל בכל הנוגע

ו/או על ואין באישור כאמור כדי להטיל על המועצה  ,מאחריותו המקצועית המלאה

אחריות כלשהי לטיב התוכניות ו/או  ןאו על מי מהפועלים מטעמ–רשות מקרקעי ישראל 

 .השירותיםהמסמכים ו/או 

יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל  היועץ ,למרות האמור לעיל בסעיף זה

באופן  השירותיםדרש לבצע את  הבמקרים בהם המועצה ו/או מי מהפועלים מטעמ

 השירותיםכי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את ועצה הודיע בכתב למ היועץו ,מסוים

 השירותיםע"י המועצה לבצע  היועץולמרות הודעתו נדרש  ,באופן שנדרש ע"י המועצה

 באותו אופן מסוים אשר נדרש.

"( שיגרמו הוא ו/או מי נזקלכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " יהיה אחראי היועץ 13.3

, תוך כדי ו/או לו הינו אחראי ע"פ דין מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל

ומבלי נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא,  השירותיםעקב ביצוע 

מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו  היועץו ועצהמללגרוע מכלליות האמור, לרבות 

אחר שייגרמו  )רכושי ו/או גופני( מטעמו בגין כל פגיעה או נזק יםהפועלמ ו/או את מי

או בשעה שהם שוהים באתר ו/נשוא הסכם זה  השירותיםלהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

לצורך מילוי תפקידם כאמור, והוא מתחייב לשפות את  פארקשבו עתיד להיות מוקם 

 .של המועצהה גם בשמ כאמור אשר הוגשו כנגד המועצה ו/ המועצה

לבטח את כל עובדיו בביטוחים מתאימים  היועץמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב 

 כנגד כל הסיכונים המקובלים.

עקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם , במישרין או ב היועץ 13.4

אשר עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם או  השירותיםשל ע"פ דין ו/או רשלני 

 בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר. השירותיםשל ביצועם 

לעיכובים אשר  היועץלמען הסר כל ספק, האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על 

מי מהמתכננים ו/או היועצים ו/או הקבלנים ו/או ייגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של 

 .היועץושאינם מטעם  פארק המשפחההספקים אשר יעסקו בהקמת 
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, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המועצה, יועץודיע לתהמועצה  13.5

לטפל בעצמו ועל  יועץאפשר לתהמועצה  אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. היועץאשר 

 רבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור.חשבונו, ל

 כאמור בחוזה זה. היועץהאמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות 

, לערוך היועץעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  היועץמבלי לגרוע מאחריותו של  13.6

ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח מורשית ובעלת 

הכוללים גם את כמבוטחת  השירותיםמוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן 

כמפורט באישור עריכת הביטוח , ללא זכות שיבוב ו/או תחלוף כלפיה ו/או כלפי עובדיה

, על כל תנאיו )להלן: להסכם 'גנספח "ב כ"(, המצחאישור עריכת הביטו)להלן: "

 "(. היועץביטוחי "

כאמור  יועץהצגת אישור עריכת ביטוח הינו תנאי מקדמי לביצוע תשלום כלשהוא ל

 בחוזה זה. 

יום מיום  14, תוך היועץ, מתחייב מהנדס המועצההמועצה ו/או ללא כל דרישה מצד  13.7

שור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין חתימת ההסכם, להמציא לידי המועצה את אי

-בידי מבטחו. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

למוסכם, טיבם, תוקפם,  היועץבדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי 

או כדי להטיל אחריות כלשהי ו/ היועץהיקפם או העדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של 

 המועצה.על 

עומד להיות מצומצם,  היועץ, כי מי מביטוחי מועצהיודיע ל היועץבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו  היועץמבוטל או לפוג, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב 

יום לפני מועד צמצום או ביטול  60הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 או תפוגת האישור כאמור.

 ( עד1ען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים )למ 13.8

, ועל היועץמוטלת על ה( באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית 3וכולל )

 לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. היועץ

יטוח כאמור הינה תנאי מתלה מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הב היועץ 13.9

למנוע ממנו להתחיל בביצוע  תהיה זכאית מועצהומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו וה

 לפני מועד תחילת ביצוע העבודה. הההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא ל

פי הסכם זה, -על היועץאי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות  13.10

 לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. לרבות בכל הנוגע

מתחייב  היועץו היועץלבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י  תרשאי ועצההמ 13.11

מצהיר  היועץלפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. 

להורות  ועצההמשל  הביחס לאישור הביטוח כאמור וזכות ועצהכי זכות הביקורת של המ

כל חובה וכל  האו מי מטעמו/יה כמפורט לעיל, אינה מטילה על היועץעל תיקון ביטוחי 

אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע 

 על פי הסכם זה. היועץמכל חבות המוטלת על 
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מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  היועץ 13.12

הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף 

 במשך כל תקופת ההסכם.

מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף  היועץלמרות האמור לעיל,  13.13

 שנים. 7 -עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ היועץלכל התקופה בה 

להפקיד בידי  היועץיום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב  15-לא יאוחר מ 13.14

 אישור ביטוח חדש בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. ועצההמ

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח  היועץ 13.15

כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים 

 בפועל.

לא המציא אישור  היועץבוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא ו 13.16

 ועצההיה המתימו בטרם פג הסכם זה, ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתי

, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ת, אך לא חייבתרשאי

לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו  תהיה רשאית ועצה. המהישלמם לדרישת

 בכל דרך אחרת. היועץבכל זמן שהוא או לגבותם מ יועץל

ו/או על  ועצהת אשר יקבעו מעת לעת על ידי הממתחייב לקיים את נהלי הבטיחו היועץ 13.17

שלא לעשות ו/או לא  היועץידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב 

להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום 

 נזק לרכוש.

סעיפי נספח הביטוח למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט ב 13.18

שאינה פוטרת אותו ממלוא  היועץהמצ"ב, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות  היועץחבותו לפי הסכם זה. על 

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  היועץבהתאם. 

 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.   הו/או מי מטעמ  ועצה המ

המפורטים באישור  ויש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי היועץאם לדעת  13.19

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל  היועץהביטוח, מתחייב 

עיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כאמור, יכלל ס היועץביטוח נוסף או משלים לביטוחי 

)לעניין ועצה )לעניין ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול את הממועצה כלפי ה

 ביטוחי חבויות( בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

להמציא  היועץ. כן מתחייב ועצההפוליסות לא תשוננה ולא תבוטלנה אלא בהסכמת המ 13.20

, העתקים חתומים של ביטוחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין הת, מיד עם דרישועצהלמ

 היועץ, מתחייב ועצהלבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המ היועץהאמור בהעתקי ביטוחי 

לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה 

בשינויים כדי להוות במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או 

ולא יצמצם את ועצה אישור בדבר התאמת, והדבר לא יטיל אחריות כלשהיא על המ

 על פי חוזה זה או על פי כל דין. היועץאחריותו של 
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 המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המזמין היועץבכל הפוליסות שם המבוטח בביטוחי  13.21

נגד  SUBROGATIONדבר ויתור על זכותו לתחלוף יכללו סעיף מפורש ב היועץביטוחי 

כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב 

 לשפותו, או הקשור לעבודה. 

ביטוחי היועץ יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך ע"י  13.22

 ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות". המזמין ועל ידי גופים עירוניים,

 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה. 13.23

 להלן הביטוחים הנדרשים: 13.24

 

.; הביטוח מורחב לשפות את ₪ 20,000,000בגבול  אחריות של ביטוח חבות מעבידים; 

 באחריות כמעביד.  תנושא יא, היה ויקבע כי הכאמור לעילועצה המ

פטור מלהמציא ביטוח מעבידים אם אינו מעסיק עובדים ועליו ליתן תצהיר  היועץ

 מתאים.

 

   ₪ 500,000כלשהו בגבול אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 הרחבות לפוליסה:

 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם.

 ביטול חריג תביעת שיבוב של ביטוח לאומי.

 פתאומי ובלתי צפוי.זיהום תאונתי, 

  היועץעבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של 

 יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה. ועצה ו/או נזק לרכוש המ

 

. הביטוח יהא בתוקף גם בסיום ₪ 500,000בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית 

 אחריות לפי דין.; יועץקיימת לוכל עוד ההתקשרות בין הצדדים 

 הרחבות ותנאים לפוליסה:

 אי יושר עובדים 

 אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות 

 גבול אחריות.-אובדן שימוש ועיכוב

 .בגין מקרה ביטוח אשר עלול להוות תביעה בפוליסההוצאות משפט פלילי 

 חודשים 6 –תקופת גילוי 

 יך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה.מתאר –תאריך רטרואקטיבי 

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת 

 

 סיק ו/או יחסי שליחותי תחולת יחסי עובד מעא

ולא  אין וכי ,א פועל כקבלן עצמאיוהמועצה העם  ובזאת, כי בהתקשרות מצהיר ומתחייב היועץ .14

, ולא זכאי נו, וכן כי איסיקמע-יחסי עובד המועצהלבין ו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו צרו בינוויי
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צוי מלבד התמורה הנקובה היה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיי

 .בהסכם זה

 סיקמע-לעיל, מתקיימים יחסי עובד היועץ היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת .15

 דלקמן: וסכם כ, אזי מיו ו/או מי מטעמוו/או מי מעובד היועץלבין  המועצהבין 

פי הסכם זה מהווה את עלות המעסיק להעסקת עובד לביצוע -על יועץהתמורה ששולמה ל .א

ידי הקבלן כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה -התפקיד המבוצע על

 .ותשלומים לביטוח לאומי

עובד שכיר  והיה או הינמי מטעמו כי  יום מהמועד בו ייקבע 30תוך  מועצהשיב לי היועץ .ב

במשך כל התקופה שעד לאותו המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה של 

 .כעובד שכיר ויתה משולמת לימועד מעבר למשכורת שה

כל סכום בו המועצה עפ"י כל דין בגין את לשפות  היועץמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .16

ולא כקבלן עצמאי,  כעובדלמועצה  ולכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי תחויב

בגין כל המועצה פצה את ילרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן 

ו/או במי מטעמו  ואו תביעה להכרה בו/הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה 

הא חייב בהשבתו כאמור י היועץכל סכום עודף ש הנובעת ממנה. או הוצאהו/ י המועצהכעובד

ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל י ,לעיל

 .למועצה בו שולם ועד למועד השבתו מהמועד

אי עפ"י תנמהמועצה  יועץלקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל תהא זכאיתהמועצה  .17

 ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המועצה יחסי שליחות וכי אינו מוסמך להתקשר  היועץ .18

ולהתחייב בשם המועצה, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין 

 בנפרד.

 שונות .19

מוסכם על הצדדים, כי מהנדס המועצה, בכל הנוגע לסמכויות אשר הוקנו לה כאמור  19.1

 .היועץבחוזה זה, פועל מטעם המועצה, ומהנדס המועצה לא יישא באחריות כלשהי כלפי 

רשאי להעביר או  אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא היועץ 19.2

בכתב  מהנדס המועצהאלא בהסכמת  ,וזה זהלמסור לאחר כל זכות או חובה לפי ח

 ומראש.

כולם או מקצם, אלא בהסכמת  השירותיםאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  היועץ 19.3

 בכתב ומראש. מהנדס המועצה

כל הודעה לענין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענין כאילו נתקבלה  19.4

 בדואר רשום. ימים ממועד משלוח, באם נשלח 3אצל הצד האחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 __________________ __________________

 היועץ המועצה 
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 נספח א'

 השירותיםפירוט 

 כללי

 

 

 

 

 תכולת העבודה

 :תכנון .א
 

 תכנון תוצרי .ב
 

 ופיקוח היתרים אישורים .ג
 

 

 המועצה

 

  

 היועץ
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 שור קיום ביטוחיםאי –' גנספח 

 נספח ביטוח

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור

 שם

 המועצה המקומית כפר הוורדים 

 שם

 למלא

 

 נדל"ן

 שירותים 

 אספקת מוצרים

יועץ לליווי אחר: 

המועצה המקומית 

כפר הוורדים 

בשדרוג מערכת 

 תאורת הרחוב

 

 

 

 משכיר

 שוכר

 זכיין

 קבלני משנה

 מזמין שירותים

 מזמין מוצרים

 אחר: 

 ת.ז./ח.פ.

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 כפר הוורדים

 מען

 

 

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

 מספר

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת

 הפוליסה

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה

 סכום ביטוח

כיסויים 

נוספים 

 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 בהתאם לנספח ד'

אחריות  302  ₪ 500,000   ביט   צד ג'

 צולבת

 הרחב שיפוי 304

ויתור על  309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

כיסוי  315

 לתביעות המל"ל

מבוטח נוסף  321

בגין מעשי או 

 מחדלי המבוטח

מבקש  322

האישור מוגדר 

 כצד ג בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש  329

האישור ייחשב 

 כצד ג
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  ₪  20,000,000   ביט   אחריות מעבידים

 

 הרחב שיפוי 304

ויתור על  309

לטובת  תחלוף

 האישור מבקש

מבוטח נוסף  319

היה וייחשב 

 מעבידם של הנ"ל

 ראשוניות 328

אובדן -301  ₪ 500,000     אחריות מקצועית

 מסמכים 

אחריות  302

 צולבת

דיבה/ -303

 השמצה 

 הרחב שיפוי 304

ויתור על  309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מבוטח נוסף  321

בגין מעשי ומחדלי 

מבקש  -המבוטח

 האישור

מרמה ואי -325

 יושר עובדים 

פגיעה -326

 בפרטיות 

עיכוב/ -327

 שיהוי 

 ראשוניות 328

תקופת -332

 חודשים 6גילוי 
 

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

 מתכננים/יועצים 038

 מהנדס/אדריכל/הנדסאי 040

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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