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 :      אישור רישום וזכויות חתימה;1נספח מס' 

 ;שירותיםה שיספק ד"עוה בדברהמשתתף תצהיר  :2נספח מס' 

  ;םקוד נסיון בדבר ד"עוה תצהיר :'א2' מס נספח

 עדר הרשעה;יתצהיר בדבר ה :3נספח מס' 

 עדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר;יהצהרה בדבר ה :4 נספח מס'

 תצהיר אי תיאום מכרז; : 5נספח מס' 

 ע"פ תקנות עסקאות גופים ציבוריים;אישור  :6נספח מס' 

חוק עסקאות  "יעפ – וחוק שכר מינימום חוק עובדים זרים –תצהיר המשתתף  :7נספח מס' 
 ;גופים ציבוריים

 . בחוק עסקאות גופים ציבוריים;1ב2ס'  – הולם ייצוג – המשתתף תצהיר      :8' מס נספח

 הצהרה מטעם המשתתף;   :9נספח מס' 

 ;ההנחה/טופס הצעת המחיר :  10נספח מס' 

 ההסכם : :11נספח מס' 

 ;ביטוחים קיום על אישור –נספח א' 

 סודיות; על שמירה יבותטופס התחי  -' ב נספח

 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל )כולל התנאים הכלליים, ההסכם ונספחיו( ייקראו להלן:
 
  מכרז".ה"מסמכי  
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 כללי
 

 "(העירייהעיריית )להלן: "טפלת עבור ( מ" המינהלת")להלן: עיריית קרית גת בכרמי גת  מינהלת 1.1
מוטלים עליה מעת לעת על ידי העירייה בכל הדרוש לצורך יישום פרוייקטים וביצוע מטלות ה

ובראשם יישום הסכם הגג והתוספת להסכם הגג שנחתמו בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל 
 ומשרד האוצר. 

 

במסגרת הסכמי הגג קיבלה על עצמה העירייה, באמצעות המינהלת, בין היתר, תכנון וביצוע של 
בשכונת כרמי גת, בשכונה נוספת מצפון לכרמי גת  פיתוח, תשתיות, שטחים ציבוריים ומבני ציבור

ובמתחמים נוספים ברחבי העיר הוותיקה לרבות מתחמים של התחדשות עירונית. כמו כן מטפלת 
מינהלת כרמי גת עבור העירייה ביישום פרוייקטים וביצוע מטלות ברחבי העיר של "תשתיות על", 

אמצעות תקציבים שנקבעו בהסכמי הגג, ו/או "ישן מול חדש", מבני ציבור ופרוייקטים נוספים ב
 ממשרדי הממשלה והרשויות השונות.

בנוסף, המינהלת מטפלת במטלות ופרוייקטים שונים שהוטלו עליה על ידי העירייה והיא עשויה 
לטפל בעתיד בפרוייקטים ומטלות נוספים מכל סוג שהוא שייתכן ויוטלו עליה על ידי העירייה 

 ו בשכונות החדשות.ברחבי העיר הוותיקה א

 

ף וליווי המינהלת שוטותי יעוץ משפטי שירלאספקת קריית גת מזמינה בזה הצעות מחיר עיריית  1.2
 כמפורט לרבות בכל הנוגע לגיבוש ויישום הסכמי הגג של קריית גת וביצוע תשתיות על בעיר

 :להלןבמסמכי המכרז ) 11כנספח מס' לרבות בהסכם, המצורף , ונספחיו המכרז במסמכי
 ;("השירותים"

 
, בתקציבה, המשתתףסיונו של יבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בהתחשב בנ, עירייהה 1.3

האם תתקשר עם מציע אחד וובמבחן ה"איכות" שתקיים, תקבע את הזוכה במכרז בהצעת המחיר 
ים, בין טרם המשתתפלביצוע השירותים, כולם או חלקם, או שתבצעם בשלבים או שתפצלם בין 

תעדיף להתקשר עם קבלן אחד למען אספקת  עירייההיודגש כי . ת ההסכם וכן במהלךכרית
 השירותים.

 
 השירותים הנדרשים 1.4

 
 הגג של קריית גת מיבכל הנוגע לגיבוש ויישום הסכלרבות וליווי המינהלת ף יעוץ משפטי שוט

 ;וביצוע תשתיות על בעיר
 

 בחודש. שעות עבודה בממוצע 250-150 -: כהיקף העבודה המשוער

 תקופת ההתקשרות 1.5

 

 , )להלן: ההסכם( לתנאים הכלליים 11 'כנספח מסההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף  1.5.1
 נוספות תקופות לשתי, עירייהה בחירת פי על, להארכה ניתנת שנים והיא 3 בת לתקופה

 60 על תעלה לא הכוללת ההתקשרות שתקופת ובלבד אחת, כל פחות, או חודשים 12 בנות
 .חודשים

 

 להפסיק, הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית עירייההמבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  1.5.2
 לא ולזוכה, לזוכה בכתב יום 30 של מוקדמת בהודעה, זה הסכם פי על ההתקשרות את

 המגיעה התמורה לקבלת זכותו למעט, אחרות או כספיות, טענות או/ו תביעות כל תהיינה
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 ההתקשרות הפסקת היכנס למועד עד, ניתנו אם, בפועל ידו על שניתנו השירותים בגין לו
 .הצדדים בין ההתקשרות בהסכם לאמור בהתאם וזאת לתוקף

 
 המכרז מסמכי פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא הזוכה אם, לעיל האמור למרות 1.5.3

 לעירייה זה במקרה ;לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא עירייהה ,ההסכם ו/או
 .ההפרה לתיקון מוגדר זמן לזוכה להקציב האם, הבלעדי דעתה לשיקול, הזכות מורהש

 

 מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז.  ימים 7תוך מתחייב להתחיל באספקת השירותים  הזוכה 1.6

  

 המצורפים  והנספחים ההסכם לרבות המכרז מסמכי הוראות פי על תיעשה, השירותים אספקת 1.7
 .לו

 
 .עירייהה של הבלעדי רכושה הינם של עובדיו ו/או מי מטעמו או/ו של הזוכה העבודה תוצרי כל

, בפועל עבודה לשעות בהתאם שעתי בסיס על חודשי תשלום: הטרחה שכר קביעת שיטת - תמורה 1.8
מנהל מינהלת כרמי גת יהיה רשאי להגדיל את  .בחודש בממוצעעבודה  שעות 250 עד של מגבלה עם

)בכפוף  שעות בגין הגדלה בהיקף העבודה עקב הרחבת הסכם הגג 100 מגבלת השעות החודשיות עד
 .לאישור תקציבי(

 למסמכי המכרז; 11בהתאם להוראות ההסכם המצורף כנספח 
 

, 'נספח אכ המצורף חתום ביטוחים קיום אישור טופס להמצאת ובכפוף במכרז ים/הזוכה קביעת עם 1.9
 ההסכם ים/הזוכה לבין עירייהה בין תםייחלתנאים הכלליים,  11כנספח מס' להסכם המצורף 

 "(.ההסכם: "להלן) המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווה האמור

  שתתפות במכרז תנאי סף לה 2
 

 המצטברים התנאים בכל, הצעות להגשת האחרון במועד שעומדים מי זה במכרז להשתתף רשאים
 :להלן המפורטים

 

 משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה. בישראל ןכדי הרשומים תאגיד או שותפות או יישראל אזרח  2.1
 יהיו,  במכרז הנדרשים והאישורים המסמכים כל כאשר "(,המשתתף: "להלן תכונה) בלבד אחת

 . בלבד במכרז המשתתף שם על

  
 לחייבו וסמכותם בשמו החותמים זכויות, התאגיד רישום לגבי ד"עו /ח"רו אישור יצורף להצעה

 ;לתנאים הכלליים 1' מס בנספח המכרז למסמכי ףהמצור בנוסח וזאת, בחתימתם
 

 )להלן: עוה"ד(; באופן אישי יםהשירותהמשתתף יצהיר את שם עוה"ד שיספק לעירייה את  2.2
או שותף במשתתף, לכל המאוחר ( מעסיק -)מתקיימים יחסי עובד יהא עובד של המשתתף עוה"ד 
 ;1.7.2017מיום 

 
ולא הושעה  ומעלה שנים 10 של וותק בעל ישראל,עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין ב ה"ד הואעו 2.3

 .בלשכת עורכי הדיןו/או לא הוקפאה ו/או נשללה חברותו מחברותו 
 

 .שנחתם לפחותאחד גג  םהסכ ובגיבושה"ד ייצג רשויות מקומיות או גופים ממשלתיים במו"מ עו 2.4
 

במהלך חות לפבמשך שלוש שנים ביישום של הסכם גג רשות מקומית אחת לפחות ה"ד ליווה עו 2.5
מכלול הנושאים המשפטיים הנדרשים ליישום ב והליווי היה (2018 – 2014) השנים האחרונות 5
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תכנון וביצוע פיתוח תשתיות לצורך  של הרשותמכרזים ההתקשרויות והסכם הגג לרבות כלל ה
 .  וההתקשרויות של הרשות עם יזמים שזכו במכרזי שיווק של רשות מקרקעי ישראל ומבני ציבור

 
של משרדי הממשלה ו/או בתהליכי ונהלי עבודה וניסיון עורך הדין הינו בעל היכרות עמוקה  2.6

העורך דין העניק שירותי ייעוץ משפטי למשרד ממשלתי או לחברה  חברות ממשלתיות.
 ממשלתית.

 
 על בדגש, והמנהלי המוניציפאלי המשפט בתחום מוכח וניסיון ידע, מומחיות בעל הינו עוה"ד 2.7

 .ומקרקעין ובניה תכנון, חוזים, התקשרויות, ציבוריים מכרזים של משפט ומיבתח עיסוק

 
 2מס' נספח בהמצ"ב  יםבנוסח יםתצהירועוה"ד  המשתתף ויגיש ,ם הנ"לעמידה בתנאיאישור ל
הרשויות המקומיות והגופים  רשימת אתעוה"ד  יצרףבנוסף,  הכלליים.לתנאים  א'2 -ו

ומספר טלפון של איש הקשר  םוכן שן שנות מתן השירות בציו, ניתן השירות םלה הממשלתיים
 ;רשות / גורם ממשלתיבכל 
 

ו/או  לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליוו/או על ידי בית משפט  לא הורשע בעבר משתתףה 2.8
כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון, או לחלופין, הוא מודיע  עובד מעובדיו

  ל במעטפת המכרז בה יגיש הצעתו.וכלישום שכזה בנספח שלעירייה בדבר כתב אי

 לתנאים הכללים, המצ"ב.  3בנספח מס' מצורף היר בנוסח הציגיש תהמשתתף להוכחת תנאי זה, 

ו/או הוגש נגדו כתב המשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים ובמידה  כיבזה,  מודגש
בהתאם לקביעת היועץ המשפטי עמה קלון, יש ש בעבירהלפני הגשת הצעתו למכרז זה אישום 

בהגשת הצעתו מצהיר המשתתף  למכרז. כלשהילא יוכל המשתתף להגיש הצעה לעירייה, 
ומסכים כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו ולא יהיו לו טענות ו/או 

 דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

. העיר מועצת חבר או/ ו עירייה לעובד להם קרבה מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין המשתתף  2.9
 .לתנאים הכלליים 4כנספח מס'  המצורף בנוסח הצהרה לצרף המשתתף על זה תנאי להוכחת

  

כנספח  המצורף בנוסחהמשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז,  2.10
 .לתנאים הכלליים 5 מס'

 

ם ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך המשתתף נדרש להגיש את כל המסמכי 2.11
 ואישור אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.

  ואישורים מסמכים 3
 

 בשני להלן המפורטים והאישורים המסמכים את אחת מעטפה בתוך להצעתו לצרף המשתתף על חובה
 :עותקים

 

 המנהלים/המניות בעלי פירוט וכן השותפות/הזוכה רישום על השותפויות/החברות רשם אישור 3.1
 ;הכלליים לתנאים 1' מס בנספח הקבוע בנוסח יוגש האישור. הזוכה של החתימה ומורשי

  

 ;1976 – ו"התשל, יבורייםצ גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור 3.2
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 ,1987-ח"התשמ(, אישורים( )ותחשבונ ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות תקנות פ"ע ישורא  3.3
 ;הכלליים לתנאים 6' מס בנספח הקבוע בנוסח

 

, ד"עו בחתימת מאושר, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פ"ע המשתתף מטעם תצהיר 3.4
 ;הכלליים לתנאים 7' מס בנספח הקבוע בנוסח

 

 מאושר, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק. ב1ב2ס'  "יעפ המשתתף מטעם תצהיר 3.5
 ;הכלליים לתנאים 8' מס בנספח הקבוע בנוסח, ד"עו בחתימת

 

 ;מוסף ערך מס משלטונות מורשה עוסק אישור 3.6
 

 ;במקור הכנסה מס ניכוי על אישור 3.7
 

 ;ד"עו י"ע מאושר, הכלליים לתנאים 9' מס בנספח המשתתף מטעם הצהרה 3.8
 

ה"ד ייצג אותו במו"מ עולפיו חות רשות מקומית או גוף ממשלתי אחד לפ על ידי חתוםאישור  3.9
 הסכם גג אחד לפחות שנחתם. ובגיבוש

 
ה"ד ליווה אותה ביישום של הסכם גג עולפחות לפיו אישור חתום על ידי רשות מקומית אחת  3.10

השנים האחרונות והליווי היה במכלול הנושאים  6לפחות במהלך  שניםבמשך שלוש 
לל ההתקשרויות והמכרזים של הרשות לצורך המשפטיים הנדרשים ליישום הסכם הגג לרבות כ

תכנון וביצוע פיתוח תשתיות ומבני ציבור וההתקשרויות של הרשות עם יזמים שזכו במכרזי 
   שיווק של רשות מקרקעי ישראל.

 
   .פירוט הניסיון המקצועי של המציע ושל עוה"ד 3.11

 
 

מטעם רשויות  המלצות, לעיל שנדרשו למסמכים בנוסף(, חייב לא אך) להגיש רשאי המשתתף 3.9
 או/ו סיונוילנ באשר, דעתו שיקול לפי, אחר מסמך כל או/ו )תוך ציון אנשי הקשר ומס' טלפון( נוספות
 . ידו על המועסקים לגבי לרבות, כושרו

 
 שיגישם או/ו( לעיל 3.9 בסעיף למעט) זה בסעיף הנדרשים המסמכים כל את יגיש לא אשר משתתף 3.10

 .בהצעתו לדון שלא הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית עירייהה, המלאים בפרטים לא או/ו בשלמות לא
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 ההצעה 4
הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה כי המשתתף הבין את מהות ההסכם שיהא עליו להתקשר בו   4.1

קיבל מענה  וכי הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל שינוי; וכן כי בטרם הגיש הצעתו
ולא תישמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי מסמכי המכרז  לשאלותיו;

 ו/או ההסכם ו/או נספחיו.

 

 בשני עותקים, ותהא מורכבת משני חלקים: תוגשההצעה  4.2
 לתנאים 10מס' כנספח הצעת המחיר בהתאם לטופס הצעת המחיר המצורף הגשת  – 'אחלק 

 הכלליים; 
ההצעה,  מסמכי בתוך מעטפת, במעטפה נפרדת סגורהחיר תוגש הצעת המ              
 [".  מושיכתוב את "הצעת המחיר מטעם משתתף ] –יצויין               ועליה    

 
המסמכים הדרושים במסמכי המכרז, לרבות לעניין  כלמעטפת מסמכי המכרז ובה  הגשת – 'בחלק 

 ; חן 'האיכות' וכיו"ב, מבלעיל בתנאים הכלליים 3עמידה בתנאי הסף ובס' 
   
 9' מס בנספח המשתתף הצהרת על לרבות ונספחיו מכרז תנאי על לחתוםנדרש  המשתתף  

 יצרף, כן כמו. לכך המיועד ובמקום דף כל בשולי ונספחיו ההסכם על, הכלליים לתנאים
 מסמכי תנאי שונו ובהם שפרסמה ככל, העירייה שפרסמה מסמך כל על ויחתום המשתתף

רקע מסמכים נוספים הנוגעים לפועלו, לרבות המשתתף רשאי להגיש  בנוסף,  .המכרז
 ומידע כללי על משרדו ועל פועלו;

 

 להלן הוראות לעניין הצעת המחיר: 4.3

בטופס המצורף למסמכי  שיעור ההנחה )באחוזים %(את משתתף מתבקש להציע ה 4.3.1
 הצעת. זמסמכי המכרכחלק בלתי נפרד מ לתנאים הכלליים, 10כנספח מס' המכרז 

  .כחול או שחור בעטו, בכתב ברורהמחיר תירשם 

 ירשמו בכתב ברור.  המחירים
 יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.  )גם מחיקה בטיפקס( המחירכל תיקון בהצעת   
 

אחד מסוגי כל  עלהינו אחיד ויחול  , היא שיעור ההנחההמחיר מטעם המשתתף הצעת 4.3.2
 לקמן:והמנויים להלן, כד במכרז זה השירותים

 
 שעות  מגבלתשעת עבודה )עד  

 ממוצעות בחודש(
 

 ₪  תעריף ב 
 

 
330  ₪ 

 
 

 מירבי הנחהשיעור 
 
 

 
20% 

 - הצעת המחיר
 שיעור הנחה

 )%( 

 
________  % 

 
  ;בלבד 20% -ל 0%תהא בין ההנחה הצעת  -הדגשה 
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הציע יראה כאילו ית שיעור ההנחה המירבהנחה העולה על שיעור יציע אשר המשתתף  4.3.3
 קבוע לעיל; את שיעור ההנחה המירבי ה

 
, יראו אותה כאילו הציע המציע הנחה בשיעור  0% –הצעת מחיר שתינתן בערכים הנמוכים מ 

0%. 

 

או ו/ לעיל בשורה הראשונה בטבלה תעריףהלמען הסר ספק, יובהר בזה כי אין בקביעת  4.3.4
מכי מכרז זה באשר כדי לגרוע מהוראות הדין ו/או מס בקביעת שיעור הנחה מירבי,

לבחינת סבירות הצעות המחיר שיוגשו ע"י המשתתפים, לרבות ביחס לאמדן שיוכן ע"י 
העירייה. לשון אחר, הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל טענה בדבר סבירות הצעתו הנתמכת 

 המקסימאלי שנקבע. הצעת ההנחהבאופן כלשהו על שיעור 

 

 מע"מ.  יםכולל םאינים בטבלה המחיר 4.3.5

 

או שבר . כל סיפרה )ולא שבר( ל המשתתף לא תכלול ספרות מימין לנקודההצעתו ש 4.3.6
 עוגל !(.   תימחק )ולא ת –מימין לנקודה  םרשתיש

 

יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן לאחר ניכוי ההנחה  תעריףה 4.3.7
 , והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחירע"פ מסמכי המכרז םשירותיה

  , למעט שינוי בחוק המע"מ.הנקוב במפורש בהסכם נושא המכרז

 

 או במכרז הכלולים המסמכים על הערות להעיר או/ו לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למשתתף אסור 4.4
 כאמור תוספת או תיקון, מחיקה, שינוי בכל לראות רשאית עירייהה. המכרז מתנאי כלשהו תנאי

 .הצעתו את ולפסול זהמכר מתנאי המשתתף הסתייגות משום
 

, לרבות בין התנאים הכלליים לבין ההסכם ו/או המכרזמידה שתתגלה סתירה כלשהי בין מסמכי ב 4.5
לבין תנאיו הכלליים ובינם לבין עצמם וכיו"ב  מכרזבין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי ה

מוותר בזה  המשתתףבלעדי; וה ועל פי שיקול דעת, או מי מטעמו יועץ המשפטי לעירייההכריע בה י –
 . היועץ המשפטי לעירייה מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת  על טענה בנושא

  

, ו/או הנדחה הצעות מחיר האמור להלןרשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  עירייהה 4.6
 המשתתפים.מי מ, ביוזמתה או בתשובה לשאלות מכרזלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי ה

ויפורסמו באתר האינטרנט  מכרזים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי מסמכי ההשינוי
של העירייה תחת לשונית מכרזים. באחריות המשתתף לעקוב אחר השינויים שיפורסמו, ככל 

 שיפורסמו, ולהגישם חתומים במסגרת מסמכי המכרז.

באופן חלקי או על דחיית ביצוע, או על לחלוטין או  מכרזלעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול ה 4.7
שלבים, וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות למי בביצוע 

 .עירייההים כנגד פהמשתתמ
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לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו )אם היו כאלה( בשל החלטות  המשתתף
 כאמור. עירייההופעולות 

 
מורה לעירייה לפי סעיף זה, הינה בכל השלבים: לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת הזכות הש

 לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה./מכרזההצעות/לפני קביעת זוכה ב
 

. זהים להיות חייבים ההצעה עותקי שני. כרוכים עותקים בשני הצעתו להגיש את משתתףה על 4.8
 המסמכים כל ובצירוף שתתףהמ ידי על ועמוד עמוד בכל חתומים כשהם יוכנסו העותקים

 מסמכי רכישת בעת שתימסר מעטפה לתוך, המכרז לדרישות בהתאם הנדרשים והאסמכתאות
 בתוך המעטפה תוכנס מעטפת הצעת המחיר חתומה וסגורה. .חתומה תוגש המעטפה. המכרז

  

 המפורטות ההוראות פי על שלא שנעשתה או/ו פרטים בה שחסרים הצעה לפסול רשאית עירייהה 4.9
 .זו מכרז בחוברת

 

 לתקופה וצירופיה נספחיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד המשתתף י"ע תוגש אשר ההצעה 4.10
 למשך להאריכה לבקש רשאית עירייהה. במכרז הצעות להגשת שייקבע האחרון מהמועד יום 120 של
 .כן לעשות חייב והמשתתף נוספים יום 90

 

  ההשתתפות במכרז הוצאות י המכרז ועיון במסמכ 5
 

 קומה, 1בכתובת: קניון לב העיר, ת.ד.  ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם במשרד מזכיר העירייה 5.1
 ;08-6874509רכישת המכרז:  בנושא לבירור טלפון , 16:00 עד 9:00 השעות בין, 4

: שכתובתו יהעירונ האינטרנט באתר המכרז ם הכלליים שלבתנאי לעיין ניתן כןכמו 

gat.muni.il-http://www.qiryat .  

תחולנה על  הוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזההוצאות מכל מין וסוג ש 5.2
 .לבדו המשתתף

מסמכים אחרים הקשורים או הנובעים ממנו יחולו על המשתתף יובהר כי הוצאות ביול ההסכם ו 5.3
 ו/או הזוכה בלבד, ככל שנדרש ע"פ כל דין. 

ו רשאים לעשות כל שימוש , והמשתתפים במכרז לא יהיעירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל 5.4
 .הבמסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעה במכרז זה והגשת

 
 הבהרות ושינויים  6
 

, 15:00לא יאוחר מהשעה  25/09/2018 לתאריךרשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב עד המשתתפים  6.1

   gmail.comgatcarmi@: במייל

 .(08-6812096 | טל: 050-3944732 נייד:הגב' חני אדרי,  :ת המייל)טל' לאישור קבל
 

 מסרו( יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ההבהרות שימסרו )אם י
 .במועד ליעדן הגיעו שאלותיהם כי לוודא המציעים באחריות

 
 עירייהה ידי על שניתנו מידע או תשובות על הסתמך בהצעתו כי לטעון רשאי יהא לא יובהר כי מציע

 בכתב ניתנו אם אלא, מטעמה מי או

http://www.qiryat-gat.muni.il/
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ו/או למועד  הגשת המכרז ו/או לפתיחת ההצעותרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון ל עירייהה 6.2
, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה הםעריכת הראיונות ואף לאחרי

 לשאלות המשתתפים. 

 
באתר האינטרנט יפורסמו השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם 

 . ם" בעניין מכרז זהתחת לשונית "מכרזי העירייהשל 
 ולהגשתם חתומים יחד עם הצעתו.באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום ההבהרות באתר 

 
לעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ביצוע, או על  6.3

למי  ביצוע שלבים, וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות
 .העירייהכנגד  שתתפיםמהמ

 
לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו )אם היו כאלה( בשל החלטות  המשתתף
 כאמור. עירייההופעולות 

 
הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה, הינה בכל השלבים: לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת 

 ת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביע
 
 
 הגשת ההצעה מועד  7
 

 עירייההמזכיר  משרדב בתיבת מכרז במסירה ידניתהצעות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד   7.1
 ; 0061:מהשעה לא יאוחר  04/10/2018יך לתארעד  ,4בקניון לב העיר קומה 

  
ו/או לקבוע מועד חדש )גם לאחר ת ההצעות למכרז רשאית לדחות את המועד האחרון להגש עירייהה 7.2

על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, פתיחת ההצעות( 
    כאמור לעיל.

 
או בכל דרך , 82100, קריית גת מיקוד  1ת.ד.  עירייההלכתובת מזכירות משלוח ההצעה בדואר   7.3

 והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף. המכרזאינו עונה על דרישות אחרת 

  

מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר תום המועד להגשת ההצעות, לא תוכנס לתיבת המכרז ותוחזר  7.4
 לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה, זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח. 

 
  בחינת ההצעות ובחירת הזוכה 8
 

 :הבא תיעשה באופןבחינת ההצעות  8.1

, אשר עמדו בתנאי הסף, מבחן איכות שמשקלו יהא: המשתתפיםיערך לכל  - בשלב הראשון .א
80%; 

תיבחן הצעת נקודות במבחן האיכות,  70משתתף אשר צבר ניקוד העולה על  – בשלב השני .ב
 . , בהתאם לקבוע להלןהמחיר/ההנחה אשר הוגשה מטעמו
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 .20%יעמוד על  משקל הצעת המחיר

 

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין הסכם, לרבות לרבות ב המכרזמסמכי ספת שייעשו בכל שינוי או תו 8.2
עלול לגרום לפסילת  ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 ההצעה.

  

רשאית לפצל את הזכייה בין מספר הרשות שהיא כזוכה. כל הצעה  למתחייבת לקבאינה הרשות  8.3
 בין התחומים ובין בכל תחום, בין במעמד בחירת הזוכה והן במעמד ביצוע ההסכם; הן ,משתתפים

  

 כדלקמן: ,מבחן האיכות, יערך בשלב הראשון 8.4
 

 תוצאות את ישוהצעות המשתתפים ויג מסמכי בחנו אתי מנהל המינהלת והיועץ המשפטי לעירייה
 ו אלה:המשוקללת, כאשר בין הפרמטרים ישקל התרשמותם

 

  :נקודות( 50)עד  הקודם נוסיוינותף המשת    .א

 
 עיסוק בתחומי עוה"ד מטעם המציע )שיתן את השירותים בפועל( ובמיוחד ניסיון ינוקד זו במסגרת
 :המשקולות.. גג הסכם ליישום ייעודית מינהלת לעבודת הנוגעים

 

 סך הכל ניקוד ניקוד מירבי אמות מידה

 הספציפיים העיסוק בתחומי ניסיון

 תהמינהל של

  נק' 30

 

 10כל שנה מעל  ד"כעו ניסיון שנות 50
נק'  1שנים תעניק 

 נק' 10עד  –

 בכתב משפטית מעבודה התרשמות
 )מכרזים, דעת חוות)

 נק' 10

 
)טרם עבד/היה  וכן את נסיון עוה"ד באספקת השירותיםהמשתתף יציג את נסיונו הקודם 

מס'  ,הלקוחותשמות  ,הלקוחות, מס' שניםהמס' תצהיר בו יפרט את , בשותף במשרד(
 , איש קשר וטל' שלו. רשות מקומיתתושבים לכל 

 
  ;מהלקוחות/ מוסדות/ רשויות מקומיותאנשי המקצוע, אפשר שיערכו שיחות עם מי 

 
בנוסף לאישורים  להם סיפק שירותים לקוחותהמשתתף רשאי לצרף המלצות מטעם 

 . הנדרשים בתנאי המכרז
 

אנשי  התרשמותם שליקבע בהתאם ללכל משתתף, הניקוד , משתניםהנוכח ריבוי הפרמטרים 
 המקצוע.
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  .נקודות( 50)עד  בראיוןהתרשמות אישית     .ב

 
, בשאלות חופשיות על ידי אנשי המקצוע נוירואיי לרשותועוה"ד שיספק השירותים  המשתתף

תקדימים ושאים יחודיים נו, במשרדסיון המקצועי, את עורכי הדין י, בין היתר, את הנויציגו
  משפטיים;

 
 בהתאם להתרשמותם של אנשי המקצוע. ינתןלכל משתתף הניקוד 

 
 .א' ףהמשתתפים שצברו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר בסעי 3לראיון יזומנו 

 
  –ההנחה /מבחן המחיר  – שלב שניב 8.5

 
, בחינת הצעות המחירישתתפו בשלב ,  נקודות ומעלה 07האיכות בסך משתתפים אשר נוקדו במבחן 

 .והצעות המחיר/ההנחה מטעמם יפתחו
 

בין תעריף לשעה על פי ההצעה הזולה ביותר לבין יחס לפי האחת, כל ניקוד הצעות המחיר תחושב 
 ;התעריף לשעה לפי ההנחה המוצעת על ידו

 ולאחר מכן, ביחס לניקוד שקיבל המשתתף במבחן האיכות.
 
 בדוגמאות: מחישנ
 נקודות; 20 -נוקד תחילה י 20%את ההנחה המירבית בשיעור משתתף אשר הציע  .1

 ינוקד : –(75%) 100מתוך  75במידה שמשתתף במבחן האיכות קיבל  – וביחס למבחן האיכות
 נקודות; 80יקבל הניקוד הכולל מבחן ב ; נקודות 60=    75*  80%

 
 

  נקודות 17.77 -ינוקד תחילה  10%ומשתתף אשר הציע הנחה בשיעור  .2

  X (90% X 330( / )80% X 330) 20=  17.77החישוב הבא:  לפי

 
במבחן ינוקד  – 100נקודת מתוך  90במבחן האיכות קיבל במידה ש –וביחס למבחן האיכות 

 :האיכות
 נקודות 72 =  90*  80%

 
 נקודות 89.77ובסה"כ יזכה בניקוד: 

 ; 89.77)ניקוד מחיר( =  17.77)ניקוד שקיבל במ. איכות( +  72)
 
 

 
 :ותחשובות הער

יחשבו עד שתי ספרות מימין לנקודה )ככל שיופיעו עוד ספרות מימין  ,בביצוע תחשיב הניקוד   .א
 !((.נהעוגלתהספרות האמורות, הן תימחקנה )ולא 

  

הגורמים ביניהם ו יכריע –זהה הגבוה ביותר הניקוד את הבמידה שמס' משתתפים יקבלו   .ב
 . יהמקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעד

 ספרות הבהתעלם כליל מ) משמאל לנקודהנקודות המספר  –זהה" לעניין ס' זה הניקוד ה"  
 .(שמימין לנקודה

 

בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים,  עירייהתתחשב הת ההצעות נבבחי 8.6
 המקצועיות, וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם.
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הפיננסי תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו  יהעיריהכמו כן, 

רשויות  ושל העירייהשל הקודם של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה ו/או המקצועי 
, בין בהסתמך על המידע שימסור המשתתף במסגרת מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר

וכן  , מכל מקור שהוא,יםמכרזהך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת ובין בהסתמ מכרזמסמכי 
  .את שיקולי תקציב הרשות

  

 או היא רצונה לשביעות עבודתם בעבר ביצעו לא אשר משתתפים של הצעות לדחות רשאית עירייהה 8.7
 שפועלים או, דעתה שיקול לפי מספקים אינם שכישוריו לדעת שנוכחה או, ת אחרתמקומי רשותשל 

 .מי מהרשות המקומית נגד בהליכים בעבר פעלו או/ו

  

לשביעות                        ,תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות עירייהה 8.8
על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת              ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא

 שיקוליה.

 
 עירייההים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו, רשאית לא הגיש המציע ההסבר

 וכן לפסול את ההצעה.בהתאם לשיקול דעתה להחליט 
 

בשלבים אשר עיתויים השירותים יסופקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות כי רשאית  עירייהה 8.9
כאמור לעיל,  השונים.ים המשתתפו/או לבצע רק חלק מהעבודות ו/או לפצלם בין  עירייההיקבע ע"י 

 .תעדיף לכתחילה להתקשר עם מציע אחד בלבד עירייהה

  

 לפסלה או משתתף בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 8.10
 במכוון שנעשו שגיאות ידי על שולל עירייהה את להוליך היתה שכוונתו לחשוש סביר יסוד לה יש אם
 על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או הוגנים בלתי יםתכסיס ידי על או

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, .סבירים אינם בהצעה שצויינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות
רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו  עירייההתהא 

 .ללאותה שוהיתה להוליך 

 
 הודעה על הזכייה וההתקשרות 9
 

 עירייההחתימת החוזה והוצאתו לפועל )במלואו או בחלקו( מותנות ביכולתה הכספית של  1.1
 לבין הזוכה.  עירייההבטרם ובסמוך לביצוע ההתקשרות בין 

  

לבחינתו בכל תחום ובכל זמן, ו/או תיקים סוגיות שיקול הדעת הבלעדי באשר להעברת  עירייהל 1.2
 .של הספק

  

הם על כך הודעה במכתב רשום. ו/לתימסר ל ("הזוכה")להלן :עם קביעת הזוכה/ים במכרז  1.3
 .יקבל על כך הודעה בדואר רשום ,משתתף שהצעתו לא תתקבל

  

והמהווה  לתנאים הכלליים 11 'נספח מסהסכם המצורף כזוכה במכרז מתחייב לחתום על הה  1.4
ם בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כאשר הפרטים החסרי

 בהתאם למסמכי מכרז. 
 

 ’אנספח טופס אישור קיום ביטוחים   תהמצאעל ההסכם הוא  עירייההתנאי לחתימת  כמו כן,
' בכנספח נספחי שמירת סודיות המצורפים והמצאת ו חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח; - להסכם
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כל עובדיו וכל הבאים ע"י המשתתף, ומים , חתלתנאים הכלליים 11כנספח מס' להסכם המצורף 
 מטעמו למען אספקת השירותים.

  

ימים מיום  7תוך  עירייהההקבלן יתחיל באספקת השירותים, הכל בהתאם להוראות נציגי  1.5
 קבלת ההודעה על זכייתו במכרז.  

  

שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת  עירייהה 1.6
 תנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז. שהש

  

 זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה, לרבות איהוהיה  1.7
טופס אישור קיום ביטוחים  אי הגשתהופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או  –

במכרז  רשאית לבטל את הזכייה עירייהה, תהא פחי שמירת סודיות חתומיםו/או אי הגשת נס
 .("ההודעה")להלן: זוכה בהודעה בכתב לאו לבטל את ההסכם אם נחתם, 

 
 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 

 למי שייקבע עלאספקת השירותים למסור את ביצוע  עירייהה, רשאית מיום משלוח ההודעה 1.8
 על כל הפסד עירייההיפצה את  ואוה ולמשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדהידה, 

  כך.ו/או עקב  -כתוצאה מגרמו לה ישי ו/או הוצאה

  
לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על פי  עירייההכדי לגרוע מזכויות  אין באמור בסעיף זה

 .דיןמסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל 

  

העיריה תעמיד לעיון  ר,לטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיהח, לאחר המכרזעריכת ום סיב 1.9
מצהיר כי הצעתו גלויה וכי  המשתתף .את ההצעה הזוכה במכרז תזאשיבקשו  המשתתפים

א אין לו כל התנגדות לכך והו ו,לראות את הצעת םאחרי משתתפיםבמידה ותהיינה פניות של 
  ו עם סיום הליכי המכרז כאמור.הראות הצעתנותן רשות מראש ל

 
עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו  ,המציע מתנגד לאמור לעילשידה במ

וינמק ו/או הגנת הפרטיות בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי  מסמכים/סעיפים
סור את הצעתו מסורה לוועדת עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למ ט.באופן מפוראת טענותיו 

 .ציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסויהמכרזים והיא רשאית לה
 

 בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים ת המשתתףבהצע חלקים סימוןיובהר בזה כי 
 העיון זכות על מראש מוותר משתתףשה ומכאן, האחרים המשתתפים של בהצעותיהם גם סודיים

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים
 
 

רשאית לבטל את הזכיה במכרז  עירייההתהא ומהוראות כל דין, אמור לעיל המבלי לגרוע מ 1.10
 במקרים הבאים:

     
כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע                 שוחד,  עירייהההוכח להנחת דעתה של . כש1

 ;יה במכרזמענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ
 
אינה נכונה  מסגרת מסמכי המכרז. התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה ב2

היה בה כדי להשפיע על  עירייההאו שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת 
 קביעתו כזוכה במכרז.

 
ל הוצאה לפועל לגבי נכסי .  נודע לעירייה כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי ש3

 .הספק ו/או החברה, כולם או חלקם
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  במכרזיוגש על ידי המשתתף 
 לכבוד
 גת -קריית עירית 

 
 ;אישור חתימה -  1 'נספח מס

 
ומנהלת המקומית  שותלריעוץ משפטי שוטף  לאספקת שירותי 21/2018מס' אבקש להשתתף במכרז פומבי 

 ז:, על פי הקבוע במסמכי המכרכרמי גת
 
 

 התאגיד - משתתףפרטי ה
 
 

 ............................................................................................התאגיד שם 
 

 ח.פ. התאגיד...........................................................................................
 

 .............................................................................................התאגיד מען 
 
 השותפות/ות מנהלי החברה מש
 
1 _________________ . ______________    2 . __________________________ 
 

 ת בעלי המניותמוש
 
1_________________ . ______________    2 . __________________________ 
 
3 . ______________________________ 4 . _________________________ __ 
 

 מורשי חתימה של החברה/השותפות
 
1     ________________________________ .2__________________________ . 
 
 ____כל אחד לבד/ כל שניים/ אחר ____. _________________________________  3
 

         
       _________________________ 

 חותמת החברה/חותמת השותפות 
          

 :חובה לצרף
 /. אישור על רישום אצל רשם החברות / השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או/ ציבורית1
  השותפות .   
 . אישור מרשם החברות/השותפויות/ בדבר מנהלי החברה/השותפות.2
 
 

 ההרהצ
 

 .ועל פי כל דין הינם נכוניםהריני, עו"ד / רו"ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ"ב 
 

    ___________________________ 
 עוה"ד / רוה"חחתימה וחותמת        
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  במכרז המשתתףיוגש על ידי   
 לכבוד

 עיריית קרית גת
 ג./א.נ.,

 
  עוה"ד שיספק שירותים בדבר תצהיר  - 2מס' נספח 

 
 

 "(המשתתףלהלן: "________________ ח.פ. _________________ ) *משרד/הנני, חב'/שותפות
 מצהיר בזה, כדלקמן:

 
 

, )להלן: עוה"ד(עוה"ד אשר יספק את השירותים עפ"י מסמכי מכרז זה, הוא עו"ד ___________  .1
ף במשתתף מיום שהוא עובד של המשתתף מיום ________ )מתקיימים יחסי עובד מעביד( ו/או שות

 _________ 

 מחק המיותר[.]* 

 

 אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זהו כי מצהיר הנני .2
 

 

___________________    ________________        _______________
 חותמת    חתימה      תאריך   

 
 אישור

 
_________ וגב' / מר _______________, עו"ד לאשר בזאת כי גב' / מר ________ הריני

__________________, הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על 
 תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק. 

 ________________   __________________ 
 חותמת     חתימה  
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 יוגש על ידי המשתתף במכרז   
 לכבוד

 עיריית קרית גת
 ג./א.נ.,

 
 עוה"ד בדבר נסיון קודם תצהיר  -א'  2מס' נספח 

 
 מ.ר. ____________ מצהיר בזה כדלקמן:עוה"ד _________________ הנני, 

 
________________ בעל/ת ח.פ. ________________  *הנני עובד של חב'/ שותפות/משרד .1

( ו/או שותף בחב'/ בשותפות/ במשרד מעסיק_______ )מתקיימים יחסי עובד החל מיום _
 מחק המיותר[.* ________________ בעל/ת ח.פ. _____________ החל מיום _________ ]

  

( באספקת שירותי יעוץ משפטי 2008-2018שנים ) 10 -של לא פחות מבעל ניסיון מקצועי הינני  .2
 .כעו"ד

 

ו/או לא תה חברותי ולא הושע שנים 10 עורכי הדין בישראל לפחות  ד החבר בלשכתעו"הנני  .3
 .בישראל בלשכת עורכי הדין יהוקפאה ו/או נשללה חברות

 
 הסכם גג אחד לפחות שנחתם.  ובגיבושמקומיות או גופים ממשלתיים במו"מ  רשויותייצגתי  .4

 
 _____.הגורם אותו ייצגתי במו"מ הוא: ___________________________________

 
 : _________________________________.ל"הנ התקופה בה הענקתי את השירותים

 
 פרטי איש קשר מטעם הגורם הנ"ל )שם, תפקיד, טל' נייד(: ______________________

 
.________________________________________________________________ 

 
ום של הסכם גג אחד לפחות במשך שלוש שנים במהלך ליוויתי רשות מקומית אחת לפחות בייש .5

( והליווי היה במכלול הנושאים המשפטיים הנדרשים ליישום 2018 – 2013השנים האחרונות ) 6
וביצוע פיתוח תשתיות  תכנון הסכם הגג לרבות כלל ההתקשרויות והמכרזים של הרשות לצורך

 כרזי שיווק של רשות מקרקעי ישראל.  ומבני ציבור וההתקשרויות של הרשות עם יזמים שזכו במ
 

 הרשות אותה ליוויתי היא: __________________________________________.
 

 התקופה בה הענקתי את השירותים הנ"ל: _________________________________.
 

 פרטי השירותים שניתנו לרשות הנ"ל: ________________________________________
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 ___________________פרטי איש קשר מטעם הגורם הנ"ל )שם, תפקיד, טל' נייד(: ___

 
.________________________________________________________________ 

 
 

בעל היכרות עמוקה וניסיון בתהליכי ונהלי עבודה של משרדי הממשלה ו/או חברות הנני 
 וניסיוני בתהליכים ונהלים אלה הוא )נא לפרט(: ___________ממשלתיות. הבסיס להיכרותי 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

 עיסוק על בדגש, והמנהלי המוניציפאלי המשפט בתחום מוכח וניסיון ידע, מומחיות בעלאני  .6
 . ומקרקעין ובניה תכנון ,חוזים, התקשרויות, רייםציבו מכרזים של משפט בתחומי

 
 ;קורות חיים / פרטי ניסיון מקצועימצ"ב 

 
 .חוות דעת משפטיות ומסמכי מכרזים שהכנתילצורך התרשמות וועדת המכרזים מצ"ב העתקי 

 

 אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זהו כי מצהיר הנני .7

 

___________________  _____________  ___        _______________
 חותמת    חתימה      תאריך   

 
 אישור

 
גב' / מר _________________ ביום עוה"ד _______________, עו"ד לאשר בזאת כי  הריני

ה לומר את האמת, שאם לא ו/כי עלי ו/הבפני על תצהיר זה לאחר שהזהרתי ם/מה_______________חת
 ם הקבועים בחוק. הם לעונשי ה/צפוית/יהא כן, 

 
 

 ________________   __________________ 
 חותמת     חתימה  

 יוגש על ידי המשתתף      
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 לכבוד
 עיריית קרית גת

 ג./א.נ.,
 עדר הרשעהיבדבר התצהיר  – 3 'מסנספח 

 
 מצהיר בזה, להלן: "המשתתף"(הנני, חב'/שותפות ________________ ח.פ. _________________ )

 כדלקמן:
 

 סמן את הסעיף המתאים: .1
 

ו/או  ולא הוגש נגדוכן  עבירה שיש עמה קלוןבעל ידי בית משפט  בעבר ה/לא הורשעהמשתתף ]  [ 
עבירה  כתב אישום לבית משפט, בגיןי התאגיד ו/או נגד כל עובד מעובדיו מנהל ממנהלכל נגד 

 ;שיש עמה קלון

  
כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה התאגיד  מנהלמנהל מכל ו/או נגד  המשתתף הוגש נגד]  [ 

  .ה במכרז זהצעההה בה הוגשה במעטפוהוא מוגש  שיש עמה קלון

 

לא הוגש נגדו ו/או נגד  ו/או לא הורשע בעבר על ידי בית משפט למיטב ידיעתוהמשתתף מצהיר כי  .2
ן או בעקיפין כתב כל מי שיפעל מטעמו, במישרינגד עובדיו ו/או עובד מ נגד ו/או מנהל ממנהליו

 .  1977 -תשל"ז לפי פרק ט' לחוק העונשין,  תעבירביצוע אישום לבית משפט, בגין 

  

לחוק עבודת א' 33-ו 33המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת נוער בניגוד לסעיפים  .3
 . 1952 -הנוער התשי"ג  

 

מחוקי העבודה, צווי  כמתחייב שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיומצהיר כי המשתתף  .4
הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל 

להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין,  מקרה לא פחות משכר מנימום, לרבות
 לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

 

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן, מיש זהו כי מצהיר הנני .5
 
 

___________________    ________________        _______________
 חותמת    חתימה      תאריך   

 
 אישור

 
_______________, עו"ד לאשר בזאת כי גב' / מר _________________ וגב' / מר  הריני

תאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על __________________, הם מורשי החתימה של ה
 תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק. 

 
 ________________   __________________ 
 חותמת     חתימה  

 
 

 יוגש על ידי המשתתף      
 

 לכבוד
 עיריית קרית גת

 ג./א.נ.,
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 מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה העדרבדבר תצהיר  – 4 'סמנספח 

 
 להלן: "המשתתף"(הנני, חב'/שותפות ________________ ח.פ. _________________ ) .1

 הסעיפים הבאים: תוהורא את לידיעתי הביאה עיריית קריית גת כי בזאת מצהיר

 :כדלקמן הקובע חדש( )נוסח העיריות לפקודת )א(' א 122 ףסעי (1

 על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר"
 צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה
 ".אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן –" קרוב, זה לעניין, המועצה עם לעסקה או לחוזה

 ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של' א 12 כלל (2
 :הקובע המקומיות

 חבר, "זה לעניין: המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר"
" שליטה בעלי...בו שיטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר -" מועצה
 ; 3 בסעיף" וקרוב

 :כי הקובע חדש( )נוסח העיריות ודתלפקא 174 -ו 174סעיפים  (3

 עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא הועדה של עובד או פקיד"
 עבודה ובשום הועדה עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או שותפו או זוגו-בן ידי על או

 ".למענה המבוצעת

כל ההגבלות הקבועות בהוראות עומד ב הריני כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לאמור, התאםב .2
 המנויות לעיל, ובכלל, ואין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.  הדין וההנחיות

  

 : כדלקמן ,מבלי למעט מהאמור, אצהיר בזה .3

 שאני מי לא ואף אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן :לי אין העירייה מועצת חברי בין (1
 .שותף או סוכן לו

 אחוזים עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, המועצ חבר אין (2
 עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו

 .בו אחראי

 .בעירייה העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין (3

 לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתיתפסול את  עירייהה כי לי ידוע .4
 .נכונה

  

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

 לפקודת( 3' )א 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .6
 להתיר רשאית הפנים שר אישורוב מחבריה  2/3של  ברוב עירייהה מועצת לפיהן, העיריות

  .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת( א' )א 122 סעיף לפי התקשרות

 
יחד עם זאת, הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים, במידה 

 נו תיפסל;  בהליך האישור האמור לעיל, והצעת עירייההשקיימת קירבה כאמור, לא תנקוט 
 

 אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זהו כי מצהיר הנני .7
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___________________    ________________        _______________
 חותמת    חתימה      תאריך   

 
 

 אישור
 
 

_______________, עו"ד לאשר בזאת כי גב' / מר _________________ וגב' / מר  הריני
____________, הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על ______

 תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק. 
 

 ________________   __________________ 
 חותמת     חתימה  
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 ף יוגש על ידי המשתת     
 

 לכבוד
 עיריית קרית גת

 ג./א.נ.,
 מכרזב עדר תיאום השתתפותיהבדבר תצהיר  – 5 'מסנספח 

 

אני הח"מ _____________ ת.ז. _____________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת 
למכרז  ____)להלן: "המשתתף"(,____________________________________________

 מצהיר בזאת כדלקמן:  "המכרז"(, )להלן :שבכותרת 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

 ההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. .3

גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא  הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

ות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקב .7
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .8

 
 
 

_________  ___________  _________________        ___________ 
 היר ותפקידו            חתימת המצהירשם המצ               שם המשתתף              תאריך     

 
 אישור

 
אני הח"מ ___________, עו"ד ___________________ מאשר, כי ביום _____________ התייצב 
בפני ___________________ הנושא ת.ז שמספרה ____________ והמוסמך להתחייב בשם 

ה וכי לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אות
 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
 

 _______________                 _____________________ 
 שם מלא +חתימה+ חותמת      תאריך        
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 יוגש על ידי המשתתף במכרז

                
 

 לכבוד
 עיריית קרית גת

 א.נ.,
 אישור רו"ח / יועץ מס  –6 'נספח מס

 1976 –ע"פ  חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 

 
את  לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,___________שמספרה ז..ת נושא/ת _________,מטה החתום אני

 :כדלקמן בכתב כן, מאשר אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת
 

כרואה חשבון / כיועץ מס }מחק את המיותר{ של חברת ___________________ בעלת הנני משמש  .1
 )להלן: המשתתף(;ח.פ. ______________ 

 

 הריני לאשר בזאת כדלקמן: .2
 

הל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס נהמשתתף מ  (א)
 ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;

 

ו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותוהמשתתף נ  (ב)
 לפי חוק מס ערך מוסף.

 
 
 
 
 
 

__________________   ___________________  ___________________ 
 תאריך    מס' רשיון  שם + שם משפחה   

 



 21/  2018 ס'מכרז מ
  עיריית קרית גת –כרמי גת מינהלת ל שוטף לאספקת שירותי יעוץ משפטי

 

 כללייםהתנאים ה

           
_____________ 
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 יוגש על ידי המשתתף      

 לכבוד
 עיריית קרית גת

 וחוק שכר מינימום חוק עובדים זרים – תצהיר המשתתף – 7 'נספח מס
 1976 –ע"פ  חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 
חברת ______________ נושאת ח.פ. ________________ מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי 

 מטה, ה"ה:  החתימה מטעמה החתומים
 ____; מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז., __________

 
 מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז. ______________;

 
מצהירים  כן, נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה וכי את האמת לומר שהוזהרנו לאחר 

 :כדלקמן בכתב, בזאת
 

)להלן: הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ. ______________ 
 ;הספק(

אם ו , ון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירותנכ
חלפה שנה אחת לפחות ממועד  ,אזי  במועד האחרון להגשת ההצעות –הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות 

 .ההרשעה האחרונה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, יסוק העסקה ע)עבירה לפי חוק עובדים זרים  -"עבירה" לעניין מכרז זה 

 ;1987-, התשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום 1991-התשנ"א

 כל אחד מאלה: –"בעל זיקה" ע"פ החוק         

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (1)

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; )א(

תפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שו )ב(
 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )ג(

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  –אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 ששולט בספק.בידי מי 

 ;1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________  __________________ __________________ 
 חתימת מצהיר   חתימת מצהיר    מצהיר חתימת

 
 אישור

 ,____________במשרדי ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר __ עו"דהנני _____________
ות.ז.   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם מר/גב' ____________שזיהו  ___________מר/גב'

ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, _____________ ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר 
 בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים לעיל ולאחר 1976 –התשל"ו 

בנוסף,  הריני לאשר כי החתומים על התצהיר  עליה בפני; וחתמו דלעיל נכונות הצהרתם אישרו את כן יעשו לא אם
תימתם מחייבת את הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ. ______________וח

  התאגיד לכל דבר ועניין. 
 

      ________________________ _________________________ 
 תאריך    חתימה וחותמת   
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 יוגש על ידי המשתתף      

 לכבוד
 עיריית קרית גת

 ייצוג הולם – תצהיר המשתתף – 8 'נספח מס
 1976 –ו חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל". ל1ב2ס' ע"פ  

 
מצהירה בזאת כדלקמן ( להלן: התאגיד)חברת ______________ נושאת ח.פ. ________________ 

 מטה, ה"ה:  באמצעות מורשי החתימה מטעמה החתומים
 מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז., ______________; 

 
 מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז. ______________;

 
מצהירים  כן, נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה וכי את האמת לומר נושהוזהר לאחר 

 :כדלקמן בכתב, בזאת
 
)להלן: הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ. ______________ .1

 ;הספק(

 בחלופה המתאימה[ Vמתקיים אחד מאלה: ]סמן .  הרינו להצהיר כי 2

חוק שוויון  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  ❑
 זכויות( לא חלות על התאגיד;

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף   ❑

הכללי של משרד והרינו להצהיר על התחייבותו לפנות למנהל עובדים לפחות,  100מעסיק  התאגיד  ❑
לחוק שוויון  9ה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווח

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש  –זכויות, ובמידת הצורך 
 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

ללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים בעבר לפנות למנהל הכ תאגידהתחייב הבמידה ש
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה האמור לעיל באופציה זו החברתיים לפי 

 9צהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף מהוא  –פסקת משנה 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

תחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של צהיר על המ תאגידה
 ימים ממועד ההתקשרות. 30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

_________________  __________________ __________________ 
 חתימת מצהיר   חתימת מצהיר    מצהיר חתימת

 
 אישור

 ,____________במשרדי ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני _______________ עו"ד
ות.ז.   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם מר/גב' ____________שזיהו  ___________מר/גב'

"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, ע_____________ ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר 
 בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים לעיל ולאחר 1976 –התשל"ו 

בנוסף,  הריני לאשר כי החתומים על התצהיר  עליה בפני; וחתמו דלעיל נכונות הצהרתם אישרו את כן יעשו לא אם
___________ בעלת ח.פ. ______________וחתימתם מחייבת את הינם מורשי החתימה של שם חב' ___

  התאגיד לכל דבר ועניין. 
 

      ________________________ _________________________ 
 תאריך    חתימה וחותמת   
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 לכבוד 
 קריית גת עיריית 

 א.נ.ג./
 הצהרת המשתתף:   9נספח מס' 

 
_______________ מצהירה בזאת באמצעות מורשי החתימה חברת ______________ נושאת ח.פ. _

 :כדלקמןמטה,   החתומים שלה,
 

 אלו הם הפרטים אודותינו: .1
 

 
1. 

 
 שם המשתתף:

                                                                                        

 
2. 

 
 ת.ז./ח.פ.:

 

 
3. 

 
 כתובת:

 

 
4. 

 
 טלפון קווי:

 

 
5. 

 
 פקס:

 

 
6. 

 
 מייל:

 

 
 
7. 

 
 

 איש הקשר*:

 טלפון               שם              
 
 

 

 
 
8. 

 
 תחומי עיסוק של 

 המשתתף:

 

 
כי אנו  ;אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .2

תביעות או דרישות המבוססות וכי לא נציג כל ותנאיהם מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
ואנו מוותרים בזאת ו/או אי התאמה ו/או העדר שיויון בין מציעים על אי ידיעה ו/או אי הבנה 

 מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על  

ם משפטיים ק לעירייה שירותיספעל עצמנו לכל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים 
 ע"פ הקבוע במסמכי המכרז., לייעוץ משפטי שוטף למינהלת כרמי גת בעיריית קרית גת 

 

יום מהמועד  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .3
 האחרון להגשת הצעות.

 

בים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חיי .4
 בינינו לביניכם.

 

על ההסכם היא  עירייההמצהירים בזה כי ידוע לנו כי תנאי לחתימת אנו  תיבחרהיה והצעתנו  .5
וכן טופסי טופס אישור קיום ביטוחים מלא חתום ע"י חברת הביטוח  עירייהההפקדתנו בידי 

 .דרש במסמכי המכרזהתחייבות לשמירה על סודיות כנ

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  האנו מצהירים כי הצעתנו הינ .6
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

  לחתימתנו על הצעה זו.
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 [נטיוו]סמן את הסעיף הרל  מאלה: תבזאת, אחאנו מצהירים  .7

 
 ר,החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העי, לאחר המכרזעריכת ום סיבכי ידוע לנו כי  ❑

הרינו  .את ההצעה הזוכה במכרז תשיבקשו זא המשתתפיםהעיריה תעמיד לעיון 
לראות את  םאחרי משתתפיםכי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של  יםמצהיר
ו עם סיום רשות מראש להראות את הצעת ניםנות ונו כל התנגדות לכך ואנאין ל ו,הצעת

  הליכי המכרז כאמור.

  
ובו פירוט  ך נפרדמסמואנו מצרפים להצעתנו  ,לאמור לעיל יםתנגדאנו מ ❑

ו/או הגנת ו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי נלדעתשו נבהצעת מסמכיםה/סעיפיםה
 .ונתיוטענכן מפורטים הנימוקים לוהפרטיות 

למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא  עם זאת מובהר
 .רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי

 
 אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים ת המשתתףבהצע חלקים סימוןיובהר בזה כי 

 מוותר משתתףשה ומכאן, האחרים המשתתפים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה
  .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש

 ההתנגדות האמורה בסעיף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי המכרז.כי  ובהרעוד י
 
 

 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:כמו 
 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד                                                                  משתתףעל ידי ה    Xלסימון ב 
 

 אין / יש                                   כולל נספחים -ים )חתימה בשולי כל דף(י__   התנאים הכלל*  
 

 אין / יש          )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(  כולל נספחיו  הסכםה*  __   
 

 אין / יש                       אישור רישום וזכויות חתימה    * __   
 

 אין/  יש (2נספח מס' ) עוה"ד שיספק שירותים לעירייה בדבר המשתתף *___  תצהיר 
 

 אין/  יש    (א'2נספח מס' *___  תצהיר עוה"ד בדבר ניסיון קודם )
 

 יש / אין                      ( 3)נספח מס'  בדבר העדר הרשעה * __   תצהיר מטעם המשתתף
 

 יש / אין       (4נספח מס' *__   הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר )

 יש / אין         (5נספח מס' )תיאום השתתפות במכרז *__   הצהרה בדבר העדר 

 אין  / יש * __    אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות                                            

 אין / יש                 (6נספח מס' ע"פ תקנות עסקאות גופים ציבוריים )אישור * __  

 אין / יש (7)נספח מס'  ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים*__  תצהיר מטעם המשתתף 

 יש/אין (8נספח . בחוק עסקאות גופים ציבוריים )1ב2ס'  –ייצוג הולם  –*__ תצהיר המשתתף 

 אין / יש     ר עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסףאישו*__ 

 אין / יש           אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור                             * __  
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 אין / יש                                       (9)נספח מס' הצהרה מטעם המשתתף  * __  

 אין / שי                              (10מס'  )נספחטופס הצעת המחיר / ההנחה  * __  

 יש / אין        * __   המלצות )רשות( 
 

הערה חשובה: אין בפירוט המובא לעיל כדי למצות את האישורים ו/או המסמכים שנדרש המשתתף 
 בתנאים הכלליים הם ההוראות הקובעות לעניין זה. 3 -ו 2להגיש עם הצעתו במכרז; הוראות ס' 

 
 

_________________  __________________ __________________ 
 מצהירהחתימת שם +        מצהירהחתימת שם+       מצהירה חתימתשם+ 

 
 
 

 אישור
 ,____________במשרדי ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני _______________ עו"ד

ות.ז.   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם ___שזיהומר/גב' _________  ___________מר/גב'
 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים _____________ ולאחר

 עליה בפני; וחתמו דלעיל נכונות הצהרתם אישרו את כן יעשו לא
ל שם חב' ______________ בעלת ח.פ. בנוסף,  הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה ש

  ______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 
 

________________________ _________________________ 
 תאריך    חתימה וחותמת   
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 לכבוד 
 קריית גת עיריית 

 א.נ.ג./
 טופס הצעת המחיר/ההנחה:   10נספח מס' 

 
___ נושאת ח.פ. ________________ מצהירה בזאת באמצעות מורשי החתימה חברת ___________

 :כדלקמןמטה,   החתומים שלה,
 
 

 
 שעות מגבלתשעת עבודה )עד  

 ממוצעות בחודש(
 

 ₪  תעריף ב 
 

 
330  ₪ 

 
 מירבי הנחהשיעור 

 
 

 
20% 

 -הצעת המחיר 
 שיעור הנחה

 )%( 

 
________  % 

 
 
 

 הערות חשובות:
 המחירים לעיל, אינם כוללים מע"מ; .1

  ;בלבד לחודש 20% -ל 0%ההנחה תהא בין הצעת  -הדגשה  .2

ה כאילו הציע את המשתתף אשר יציע שיעור הנחה העולה על שיעור ההנחה המירבית ירא .3
 שיעור ההנחה המירבי הקבוע לעיל; 

, יראו אותה כאילו הציע המציע הנחה  0% –הצעת מחיר שתינתן בערכים הנמוכים מ  .4
 .0%בשיעור 

 
 

 אישור
 

 ,____________במשרדי ברחוב בפני, הופיע ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני _______________ עו"ד
ות.ז.   ,_____________ידי ת.ז. על עצמם גב' ____________שזיהו/מר  ___________מר/גב'

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים יהיו וכי את האמת עליהם להצהיר כי שהזהרתים _____________ ולאחר
 עליה בפני; וחתמו דלעיל נכונות הצהרתם אישרו את כן יעשו לא

מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ. בנוסף,  הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם 
  ______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 
________________________ _________________________ 

 תאריך    חתימה וחותמת   
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 : ההסכם11נספח 
 ה ס כ ם

 

 בשנה ___________  ______ בחודש __________ ביום _____שנערך ונחתם ב___

 

 בין

 עירית קרית גת

 , קרית גת3ככר פז 

 "(המזמין)להלן: "

 מצד אחד

 

 לבין

___________________ 

 _________________________מ 

 ("עורך הדין" )להלן: 

 מצד שני

 

יישום של הסכמי גג שנחתמו מקרקעי ישראל מקדמים  רשותבשיתוף עם  ין"()"המזמ עיריית קרית גתו הואיל

 "(;הפרויקט)להלן: " בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר

 

כל כמפורט להלן בהסכם זה ה ,הפרויקטלטובת  ם משפטייםשירותי הדין ךורעממעוניין לקבל  המזמיןו הואילו

 "(; השירותיםובנספחיו )להלן: "

 

 באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה;, שירותים כאמור למזמיןסכים להעניק ההדין  ךעורו  והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרות .1

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

 :הנספחים המצורפים להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו הינם .1.2

 ;אישור קיום ביטוחים  - א'נספח 

 .תצהיר עפ"י חוק עסקאות ציבוריים –ב' נספח 

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.3

 האמור בלשון זכר ישמש גם בלשון נקבה. .1.4

 

 המזמיןנציג  .2

י שיוסמך על או  מ, עיריית קרית גתמינהלת כרמי גת ב מנכ"ל נוילעניין הסכם זה ה המזמיןנציג  .2.1

 (."הנציגאו " "המזמין נציג" –בכתב )להלן  ויד

 . _____________________ה יהיהסכם הלעניין הדין  ךעור נציג .2.2

 .הדין ךעוררשאי להחליף את הנציג בכל עת על ידי מסירת הודעה בכתב ל המזמין .2.3
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 תקופת השירות .3

 תקופות שתיל, העירייה בחירת פי על, להארכה ניתנת והיאשנים  3 בת לתקופההסכם זה נעשה  .3.1

 60 על תעלה לא הכוללת ההתקשרות שתקופת ובלבד ,אחת כל ,פחות או חודשים 12 בנות נוספות

 .חודשים

 

 את להפסיק, הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, העירייה .3.2

 כל תהיינה לא ולזוכה, לזוכה בכתב יום 30 של מוקדמת בהודעה, זה הסכם פי על ההתקשרות

 השירותים בגין לו המגיעה התמורה לקבלת זכותו למעט, אחרות או כספיות, טענות או/ו תביעות

 לאמור בהתאם וזאת לתוקף ההתקשרות הפסקת היכנס למועד עד, ניתנו אם, בפועל ידו על שניתנו

 .הצדדים בין ההתקשרות בהסכם

 

 ו/או המכרז מסמכי פי על חייבויותיומהת יותר או אחת מילא לא הזוכה אם, לעיל האמור למרות .3.3

 שמורה לעירייה זה במקרה ;לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא העירייה ,ההסכם

 .ההפרה לתיקון מוגדר זמן לזוכה להקציב האם, הבלעדי דעתה לשיקול, הזכות

 

  השירותים .4

ם משפטיים תי, על פי דרישתו, שירולמזמיןלספק , הדין ךעור ועל עצמ בתקופת השירות מקבל .4.1

 נושאים הבאים:בהתייחס ל , בין היתר,הפרוייקטשוטף של לצורך ליווי 

בכל הנוגע ייעוץ מול רשות מקרקעי ישראל, לרבות  מוהגג שנחת מיליווי היישום של הסכ .4.1.1

לשינויים  מול רמ"י , ולרבות ליווי מו"מ ודיוניםם שלויישוודרכי ה לפרשנותו של ההסכם

 ותיקונים בהסכם הגג;

עם מתכננים, יועצים וספקים של שירותים הנדרשים לצורך המזמין התקשרויות ול בטיפ .4.1.2

ליווי ולרבות יישום הפרוייקט, לרבות הכנת מכרזים, הסכמים, פניות לקבלת הצעות, 

לצורך בחירת ספק השירותים וההתקשרות עמו ולרבות  ההליכים הפנימיים במזמין

 ;טיפול משפטי שוטף ביישום התקשרויות כאמור

טיפול במכרזים שיפרסם המזמין לביצוע הפרוייקט לרבות הכנת מסמכי המכרז, ליווי  .4.1.3

ההליכים לבחירת הזוכה וההתקשרות עמו וליווי שוטף של יישום ההסכם עם הזוכה 

 במכרז;

 ;בפרוייקט ליווי וייעוץ למזמין בכל הנוגע למכרזי השיווק של רמ"י .4.1.4

ם במכרזי השיווק של רמ"י בקשר עם ליווי שוטף של התקשרויות העירייה עם הזוכי .4.1.5

 פיתוח התשתיות;

ליווי שוטף וייעוץ בסוגיות משפטיות הנוגעות לחסמים אפשריים בקידום פרוייקט  .4.1.6

 שיטופלו על ידי המזמין;

השתתפות בישיבות השוטפות של מינהלת הפרוייקט וישיבות נוספות ככל הנדרש ומתן  .4.1.7

געים ליישום הפרוייקט, לרבות נושאים סיוע וייעוץ משפטי ביחס לנושאים השונים הנו

 המועלים במסגרת ישיבות אלה.

   

 בכתב. ו, או מי שיוסמך על ידהמזמין, עו"ד חי יקירעורך הדין יהיה כפוף להנחיות יועמ"ש  .4.2
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 הצהרות והתחייבויות כלליות .5

מנות בעל הניסיון והמיו ואדרישותיו, כי האת ו המזמיןאת צרכי  ןצהיר בזה כי הביהדין מ ךורע .5.1

כל הרישיונות  ו, וכי בידיברמה גבוהה של בעל מקצוע מיומן הדרושים לשם מתן השירותים

בהתאם מתן השירותים הידע והאמצעים הדרושים להנדרשים לפי דין למתן השירותים, וכן 

 במשך כל תקופת ההסכם. ו, והם ימשיכו להיות בידיהמזמיןלדרישות 

ת כל דין, לרבות דיני האתיקה, חוק לשכת עורכי הדין, עול בהתאם להוראופמתחייב להדין  ךעור .5.2

 ואמות מידה מקצועיות. 1961-התשכ"א

 מתחייב בזה:הדין  ךעור .5.3

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל,  .5.3.1

 .המזמיןמעולה ולשביעות רצונו של 

עורך דין כל דבר נדרש וסביר שומקובלת, ולעשות  גבוההלתת את השירותים ברמה  .5.3.2

 מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

ת ממתן והנובעהשלכות או בתוצאות כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה ב למזמיןלהגיש  .5.3.3

, ובלבד שהדבר אינו כרוך בעלות יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכםמהשירותים או 

 .הדין ךעורנוספת ל

 

 ווחיד .6

היקף שעות פירוט של דו"ח על ביצוע השירותים, ובו  המזמין לנציגעורך הדין יגיש כל חודש  בסוף .6.1

 חודש החולף. מהלך הב הדין ךעור לות אותן ביצעוהייעוץ והפע

 

 

 התמורה .7

לעורך  המזמיןתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות עורך הדין על פי הסכם זה, ישלם  .7.1

לפי תעריף באותו חודש בפועל שהושקעו ם להיקף שעות העבודה בהתא מדי חודש סכוםהדין 

מנהל מינהלת כרמי גת יהיה  שעות חודשיות. 250 -אך לא יותר מבשעה בתוספת מע"מ _____ ₪ 

שעות נוספות בגין הגדלה בהיקף העבודה עקב  100רשאי להגדיל את מגבלת השעות החודשיות עד 

 הרחבת הסכם הגג.

, על ביצוע השירותים המזמיןנציג ל מסירת דו"חאת התשלומים לאחר  יןעורך הדישלם ל המזמין .7.2

  . המזמיןעל ידי נציג   ןבכפוף לאישור החשבוולעיל,  6כאמור בסעיף 

ר הוצאו לשם מתן השירותים לפי הסכם אש הא זכאי לקבלת החזר הוצאות נסיעהילא  עורך הדין  .7.3

נסיעה בגינן זכאי הלעיל כוללת גם את הוצאות  7.1כי התמורה הקבועה בסעיף  ,. מובהר בזאתזה

 לתשלום. עורך הדין

מוסכם בזה בין הצדדים, כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי  .7.8

, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן המזמין

יועץ ולא לכל אדם או גוף ו/או לעורך הדין לותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא השיר

 .על ידי הצדדיםאחר, אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם 
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ימים לאחר הגשת  30פי שוטף + -, התמורה תשולם עלנציג המזמיןידי -בכפוף לאישור החשבון על       7.9

 כל לעירייה והומצאו, העיריה וגזבר המנהל ידי-על תהחשבוני שאושרה חשבונית המס, ובלבד

 התמורה לתשלום כתנאי חוק פי-על הדרושים האישורים

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .8

יחסי עובד  המזמיןן ו ובינמצהיר בזה, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור ביורך הדין ע .8.1

 אם להסכם זה.בהת למזמיןמעביד בכל הנוגע למתן השירותים 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי  .8.3

לבין  המזמיןבמועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו בין  המזמיןבהסכם זה, יידרש 

רישה בגין מיד עם ד המזמיןאת  עורך הדיןשפה ילמי מטעמו יחסי עובד מעביד, ו/או  עורך הדין

 כאמור. המזמיןכל תשלום שיידרש מ

 

 סודיות .9

תוך כדי  וידי מי מטעמבאו ו/ ושמידע ומסמכים המצויים בידיו מצהיר בזה, כי ידוע להדין  ךעור .9.1

מתחייב לשמור על כל הוא ביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו, הינם סודיים ו

 .מידע כאמור בסוד

בקשר עם הסכם זה מיד בתום  וכל מסמך שנמסר ל למזמיןלהחזיר הדין  ךעורייב כמו כן מתח .9.2

 הטיפול בו לצורך הסכם זה.

 

 זכויות יוצרים ובעלות על החומר .10

 עורך הדיןמוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי  .10.1

 בלבד.  למזמיןכות במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שיי

יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת השירות  המזמין .10.2

ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, או העברתו 

 לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

 בחומר שיוכן על יד המזמיןלכל שימוש שיעשה  על הסכם זה מהווה אישור עורך הדין חתימת 

 .מי מטעמו ו/או עורך הדין

 במסגרת הסכם זה. ואת כל החומר שיוכן על יד המזמיןר לידי וימס עורך הדין .10.3

לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא אם קיבלו מי מטעמו ו/או  עורך הדין .10.4

 ובהתאם לתנאי ההסכמה. בכתב ומראש, המזמיןאת הסכמת 

לא יהיו רשאים מי מטעמו ו/או  עורך הדין, והמזמיןמודגש בזה כי החומר האמור הינו רכושו של  .10.5

 .המזמין, לטענתם, תשלומים מאת עורך הדיןגם במידה ויגיעו  םלעכבו תחת יד

 

 ביטול ההסכם .11

על ידי מתן הודעה מוקדמת  רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת השירות המזמין .11.1

את הדין  ךעורל המזמיןימים מראש לפחות. בוטל ההסכם כאמור, ישלם  14, עורך הדיןבכתב ל

 .התמורה המגיעה כאמור בהסכם זה עבור השירותים שבוצעו עד למועד הפסקתם

 

 ניגוד עניינים .12
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ניגוד עניינים, לרבות  עורך הדין מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור  .12.1

לעניין בדיקה ומניעת  2/11בנוהל למניעת ניגוד עניינים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

וכי אין במועד  )להלן: "הנוהל למניעת ניגוד עניינים"(חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים 

הסכם זה ביחס אליו חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא 

 ו/או למי מטעמו.

מבלי למעט מהאמור, תנאי מקדמי לחתימת העירייה על הסכם זה הוא הגשת שאלון מלא 

 ומפורט כנדרש בנוהל למניעת ניגוד עניינים ואישורו ע"י היועמ"ש לעירייה.

 

במידה וייווצרו עורך הדין מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ו .12.2

מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, ו/או אם יהא 

שינוי כלשהו בעניינים עליהם השיב עוה"ד בשאלון לאיתור חשש למניעת ניגוד עניינים, ביחס 

טי של המזמין, לעורך הדין ו/או מי מטעמו, מתחייב עורך הדין להודיע על כך מיידית ליועץ המשפ

 ולפעול לפי הנחיותיו.

 

 ואחריות מקצועיות ביטוח .13

כאשר הם כוללים את כל א' כמפורט בנספח את הביטוחים המפורטים בזה, ן מתחייב להציג למזמין עורך הדי

 -הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.   א

ורך הדין יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ע .1

 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת ביטוח  )שנה(. ₪ 1,000,000 –גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .2

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 ככל שייחשב  אחראי למעשי ו/או מחדלי עורך הדין והפועלים מטעמו.  המזמיןהביטוח יורחב לשפות את  .4

 ייחשב רכוש צד שלישי. המזמיןרכוש  .5

 

 ביטוח אחריות מקצועית  .ב

 .  עורך הדין יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.1     

 כל נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הדין,  עובדיו ובגין כל הפועלים  מטעמו . הפוליסה תכסה 2     

 ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה           

 .        למזמיןרשלנית שנעשו בתום לב, בכל הקשור למתן שירותים משפטיים          

 למקרה ולשנה. ₪  2,000,000לות  האחריות לא יפחתו מ .  גבו3     

 -.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:4          

 מרמה ואי יושר עובדים; -           

 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע; -           

 ה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקר -           

 . אולם הכיסוי לא יחול על תביעות עורך הדין  כנגד  CROSS LIABILITYאחריות צולבת  -           

 המדינה;              

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   -           
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עורך הדין  ככל  שייחשב אחראים למעשי ו/או מחדלי המזמין.  הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את 5

 והפועלים מטעמו.

 

 שונות .14

 .המזמיןלא יציגו עצמם כסוכן, שליח או נציג מי מטעמו  ו/או עורך הדין .14.1

י יהיה במשרד נציגי עורך הדין לאלמען הסר כל ספק מובהר, כי מקום העבודה העיקרי של  .14.3

א יהיה זכאי לקבל כל , והוא לי המזמיןבמשרדקבוע , לא יוקצה לו חדר או מקום עבודה המזמין

 , לרבות טלפונים והדפסות.המזמיןשירותי מזכירות מן 

איזו מזכויותיהם או חובותיהם ו/או להמחות לא יהיו רשאים להעביר מי מטעמו ו/או  עורך הדין .14.4

  , לכל צד שלישי שהוא.ןאו מקצת ןלפי הסכם זה, כול

גוד לסעיף זה תהא בטלה ומבוטלת עורך הדין מסכים, כי כל העברה או המחאה שתיעשה בני

 וחסרת כל תוקף. 

רשאי לקזז כל  המזמיןבהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה  המזמיןמבלי לגרוע מזכויות  .14.5

 יהיה עורך הדיןעל פי הסכם זה ו/או כל מקור אחר, מכל סכום ש עורך הדין למזמין שיגיעסכום 

 .למזמיןחייב לשלם 

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך  .14.6

 בירושלים.

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לויתורו על זכויותיו  .14.8

 אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.

 -ם בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו א מנהל פנקסיומצהיר בזה כי ה עורך הדין .14.9

את האישורים הנדרשים לפי החוק האמור, לרבות תצהיר בנוסח שבנספח  למזמיןמציא יוכי  1976

 להסכם זה.  ב'

                      כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי  א. .14.10

 שבכותרת הסכם זה.המענים 

ל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען כ .ב

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72תוך 

 24כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  .ג

יר הפקסימיליה שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכש

 להעברתה התקינה בשלמותה. 

 

 

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום  -

 

_______________________ _________________________ 

 הדין ךעור                המזמין                         
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 נספח ביטוח -נספח א 

 

 על "( ביןנותן השירותים" ו/או "היועץ)להלן: " ________________ של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי .א

)להלן:  ________________________________זה, לפני מועד תחילת מתן שירותי  הסכם פי על ובין דין פי

חשבונו, אצל חברת ביטוח  על לקיים מתחייב "( על ידי היועץ על פי הסכם זה, היועץ  העבודות" ו/או "השירותים"

להסכם זה  1-א'נספח  -"  אישור עריכת ביטוחיםהביטוח כמפורט בנספח " פוליסות שית כדין בישראל, אתמור

 "(.ביטוחי נותן השירותים" ו/או "ביטוחי היועץ)להלן: "

 

"המבוטח  –" תורחב לכלול את הגופים הבאים: עיריית קריית גת )להלן העירייהלענין נספח זה הגדרת " .ב

ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם  ( ו/או תאגידיםהראשי"

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 

 על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות: .ג

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  היועץ, ביטוחי תנאי כל לקיים את היועץ מתחייב .1

במשך כל תקופת התחייבויותיו, לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות שביטוחי היועץ יהיו בתוקף 

 בביטוחי היועץ. 

 עם פעולה היועץ לשתף מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על למבוטח הראשי מיד להודיע .2

 למבטחים. להגישה העירייה תחליט אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל העירייה

אחריות מקצועית ייערך על ידי היועץ החל ממועד תחילת מתן השירותים כאמור בסעיף א' לעיל ובמשך ביטוח  .3

תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של היועץ ע"פ הסכם זה או על פי דין ובכל מקרה לתקופה שלא 

 שנים ממועד מסירת העבודות לעירייה )המאוחר מבין המועדים(. 7 -תפחת מ

 בהתאם עריכת הביטוחים כאמור, בדבר מבטחיו מאת ילת מתן השירותים, ימציא היועץ אישורכתנאי לתח .4

 ".אישור עריכת  ביטוחיםלנספח "

העירייה תהא רשאית למנוע מהיועץ להתחיל במתן העבודות ו/או השירותים במקרה שאישור כאמור לא יומצא 

עירייה עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל במתן במועד. מוסכם כי היועץ יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד ה

 העבודות ו/או השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

 14 -היועץ מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מ

 ור לעיל. יום לפני מועד תום תקופת הביטוח וכל עוד מוטלת עליו החובה לערוך את הביטוחים כאמ

בכל פעם שמבטחו של היועץ יודיע למזמין כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 

לרעה, כמפורט בסיפא לאישור עריכת הביטוחים, מתחייב היועץ לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא לידי 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור. יום לפני מועד הביטול או 30העירייה אישור עריכת ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי היועץ במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא תגרע  .5

מהתחייבויות היועץ  על פי הסכם זה, והיועץ מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע 

 ים כמפורט לעיל. ממנו מתן העבודות ו/או השירותים בשל אי הצגת אישור

אין בעריכת הביטוח האמור על ידי היועץ, בהמצאתו למזמין ו/או בביצוע שינויים, התאמות והרחבות בפוליסה  .6

 לפי דרישת העירייה כדי להוות אישור בדבר התאמתם של הביטוח לדרישות ההסכם. 

ל העירייה או מי מטעמה, כמו כן, עריכת הביטוחים השינויים וההתאמות כאמור לא יטילו אחריות כלשהי ע
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 ולא יצמצמו את אחריותו של היועץ על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

היועץ יהא רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון )לרבות ביטוחי רכוש(  .7

ריות צולבת ולעניין ולכלול בכל ביטוח משלים ו/או נוסף כאמור את העירייה כמבוטחת נוספת בכפוף לסעיף אח

ביטוחי רכוש לכלול ויתור על תביעות תחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים מטעמה אולם הוויתור כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוחי היועץ יכללו סעיף, לפיו הנם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך ו/או יערך ע"י העירייה ו/או לטובתה, ככל  .ד

כאמור, וכי המבטח מוותר על הזכות לשיתוף ביטוחי העירייה, כמו כן יצוין מפורשות בביטוחי היועץ שייערך ביטוח 

שחברת הביטוח ו/או היועץ לא יטענו כל טענה בדבר קיומו של ביטוח כפל ו/או שיתוף ביטוחי  העירייה ו/או הבאים 

טחים, לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות, מטעמה. היועץ מתחייב, כי בפוליסות שייערכו על שמו תצוין הסכמת המב

המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות 

תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא 

הבאים מטעמה וזכויותיה של  העירייה ו/או הבאים מטעמה על פי ביטוחי היועץ לא יופעל כלפי  העירייה ו/או 

תצומצמנה ו/או תבוטלנה ו/או תופקענה. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את  העירייה כדי לערוך ביטוח כלשהי 

 והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

אי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם במהלך התקופה פיו המבטח אינו רש-ביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש, על .ה

( לעיל, אלא אם כן מסר המבטח לאחראי הביטוח או גזבר העירייה הודעה על כך בדואר רשום 3הנקובה בסעיף ג' )

 יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור. 30

", הינם בבחינת דרישה עריכת הביטוחיםאישור "-היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת גבולות האחריות המפורטים ב .ו

מינימלית המוטלת על היועץ. היועץ יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  העירייה ו/או כלפי 

 מי מטעמה, בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי וגובה גבולות האחריות כאמור.

ת הבאים מטעמה פטור סופי ומוחלט מאחריות כלשהי בגין היועץ והבאים מטעמו פוטרים בזאת את העירייה ו/או א .ז

תקלה ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או כל נזק אחר לרכוש כלשהו אשר יעשה בו שימוש על ידי היועץ   ו/או הבאים 

מטעמו של היועץ בקשר עם מתן השירותים, לרבות בכל הקשור לכלי רכב וכלי צמ"ה וכל כלי עבודה אחר וכן בגין 

היועץ  זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או בשל כל נזק ש

ידו, -אי עמידה בתנאי הפוליסה ו/או אי התאמת הפוליסה לצרכיו של היועץ( במסגרת ביטוחי הרכוש הנערכים על

ם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם והוא פוטר בזאת את העירייה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור, אול

 שגרם לנזק בזדון. 

היועץ מתחייב לנכות ולהעביר כחוק משכר העובדים את התשלומים הנדרשים על פי חוק למס הכנסה ולמוסד  .ח

לביטוח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות 

וח לאומי וחוק בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, והוראות החוק לביט

ובעיקר מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידו במפורש לרבות אלה שיועסקו על 

 על פי החוקים הנ"ל. ידו באופן זמני או מקרי, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות

 הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על היועץ תהווה הפרה יסודית.  .ט
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 אישור עריכת ביטוחי היועץ

 תאריך: __/__/__

 לכבוד

 ( "המבוטח הראשי" –עיריית קרית גת )להלן 

 בשליטתם ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות 

 ( "העירייה" –ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם )להלן 

 

 כיכר פז קרית גתמ

 

 א.ג.נ.,

 

שירותי "( בין היתר בנוגע למתן היועץאישור על קיום ביטוחים על שם __________________ )להלן: " הנדון: 

 "(השירותים" ו/או "העבודות)להלן: " ______________________

 חתומים מטה __________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: אנו ה

אנו הוצאנו לבקשת היועץ שבנדון פוליסות ביטוח הכוללות בין היתר את העבודות ו/או השירותים לתקופה מיום 

 _______________ ועד ליום _______________ )שני הימים כלולים( כמפורט להלן:

בגין חבותו החוקית של היועץ כלפי צד    שי / פוליסה מס.ביטוח אחריות כלפי צד שלי .1

 שלישי בגבול אחריות בסך של:

 סה"כ לתקופת הביטוח... ₪ …………………לאירוע ו  ₪     …………………… 

 

 סה"כ לתקופה[.₪  2,000,000 -לאירוע ו ₪    2,000,000]לפחות  

 

 למקרה.₪    ……………השתתפות עצמית :  

 

רייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם יחשבו כצד שלישי לפוליסה, לרבות רכוש בשליטת לענין ביטוח זה רכוש העי

 היועץ והחזקתו.

בגין חבות היועץ כלפי עובדיו ומועסקיו בגבול     ביטוח אחריות מעבידים/ פוליסה מס. .2

 אחריות בסך של:

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪    …………………   -לעובד  ו₪     ………………….

 למקרה ולתקופה[.₪    20,000,000  -לעובד  ו ₪    5,000,000]לפחות :  

 למקרה.₪    ……………השתתפות עצמית :  

 

בגין מעשה או מחדל מקצועי של היועץ ו/או  ביטוח אחריות מקצועית / פוליסה מס._______________ .3

 עובדיו ומנהליו בקשר עם מתן השירותים בגבולות אחריות של:

 

 סה"כ לתקופת הביטוח...  ₪  ………… -לארוע ו₪    ……………………

 

 סה"כ לתקופת הביטוח[.₪  7,000,000לארוע ו  ₪   3,500,000]לפחות 

 למקרה.₪    ……………השתתפות עצמית :  
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חודשים וכן תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר לתחילת מתן השירותים  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של 

 ובכל מקרה לא לפני _____________. 

 

הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר: אבדן מסמכים, נתונים ומידע, השהייה ועיכוב עקב מקרה ביטוח, אי 

 יושר של עובדי המבוטח, דיבה, השמצה ופגיעה בפרטיות וזיהום מכל סוג.

 סעיף כללי .4

ו/או עיריית קרית גת ו/או תאגידים ו/או חברות  …בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : " 4.1

ניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם עירו

 "העירייה"( בכל הקשור לשירותים. –)להלן 

בכל הפוליסות הנ"ל בוטלה זכות החזרה )השיבוב( של המבטחים כנגד העירייה ו/או כל יחיד מיחידי  4.2

ויתור כלפיו טרם קרות מקרה הביטוח, ובלבד המבוטח וכנגד כל אדם או גוף שהעירייה התחייבה ל

 שלא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ביטוחי היועץ כוללים תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  העירייה ו/או מטעמה  4.3

 ו/או לטובתה וכי מבטחיו של היועץ מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. 

פרת תנאי הפוליסה ו/או אי עמידה בתנאיה בתום לב על ידי היועץ ו/או מי מטעמו לא יהווה עילה ה 4.4

 לצמצום ו/או הפקעת הכיסוי הביטוחי כלפי  העירייה ו/או הבאים מטעמה.

הביטוחים כוללים הוראה לפיה לא יפגעו זכויות העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור  4.5

 אא"כ הארוע הובא לידיעת גזבר או האחראי על הביטוח אצל המבוטח הראשי.  בהגשת תביעה וכיוב',

לא יפחת מנוסח מהדורת "ביט" _________ ונוסח פוליסה לביטוח  2-ו 1נוסח הפוליסות בסעיפים  4.6

 אחריות מקצועית לא יפחת מתנאי _______________. 

ו לרעה מכל סיבה שהיא ובכלל זה עקב ביטוחי היועץ כוללים תנאי מפורש על פיו לא יבוטלו ולא ישונ 4.7

אי תשלום פרמיה אלא אם מסר המבטח לגזבר או אחראי על הביטוח אצל המבוטח הראשי הודעה 

 יום מראש. 30כתובה בדואר רשום 

חריג רשלנות רבתי בפוליסות מבוטל בזה, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  4.8

 , ובכפוף לאמור באישור זה.1981 –ק חוזה ביטוח התשמ"א המבטחת וחובות המבוטח על פי חו

 המבטחים מאשרים בזאת שפרמיות והשתתפויות עצמיות ישולמו על ידי היועץ בלבד. 4.9

 

אישור זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור 

 זה. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

_______________ _______________ ________________ _________________ 

חתימה וחותמת חברת  תאריך

 הביטוח

 תפקיד החותם שם החותם

 


