
 אגף ההנדסה                                                             

  
 

1 
 _____________________________________:_____היועץחתימת 

 
 

 

  
מתן הצעות מחיר בקשה ל

 למתן

שירותי אדריכלות לוועדה  

המקומית לתכנון והבנייה 

 קרית גת  ולמהנדסת העיר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אגף ההנדסה                                                             

  
 

2 
 _____________________________________:_____היועץחתימת 

 
 

 כללי .1

לוועדה המקומית לתכנון  אדריכלותשירותי הצעות למתן  בזאת "( מזמינההעירייהלהלן:" (עיריית קריית גת

 .קרית גתוהבנייה ולמהנדסת העיר, 

 

 הגדרות   .2

ראש העיר לצורך ביצוע  ה ו/או מי שהוסמך ע"ייד על שהוסמך מיו/או מהנדס/ת העיר  –" המנהל" .2.1

 .הוראות  בקשה זו

 המוניציפאלי.ה וכל שטח העירייה אתריתאגידי העירייה, מוסדות העיריה, אגפיה,  " -עירייה " .2.2

כן התעריפים שיופיעו , וובנספחי הבקשהבמסמכי המחירים והעלויות שיצוינו  -"מחיריםה" .2.3

 לא כוללים מע"מ.ובלבד בש"ח נקובים יהיו  כולם ,יועץבהצעת ה

 .נשוא בקשה זולעירייה כיועץ בתחום  לספק יועץה נדרש אותם השירותים מכלול - "שירות" .2.4

 הצעות מחיר. נוהלבקשה למתן הצעות מחיר או   -"בקשה" .2.5

 .הבקשהבתנאי  יםיחיד או חברה העומד -" היועץ" .2.6

 דחוף.מקרה כ ,בכתבמקרה אשר הוגדר ע"י המנהל  –"מקרה דחוף"  .2.7

 

 מנהלה .3

 כללי  .3.1

 ייעוץ נשוא בקשה זו.הבעלי הידע והניסיון בתחום ו/או עוסק מורשה לחברות  תמופנ הבקשה .3.1.1

 סעיפי הבקשה שלהלן.בורט מפ העבודות תיאור .3.1.2

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם ה,ז במסמך המופיעים הנתונים כל .3.1.3

 העירייה בפועל.  את מחייבים ואינם מיועצים

 העירייה.  את מחייבים מהיועץ   בפועל שירותים שהוזמנו רקלמען הסר ספק, יובהר להלן כי, 

 בקשה ז,  נשוא העבודות את הליך הבקשה  ולבצע לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה .3.1.4

 מטעמה. מי י"ע או/בעצמה ו

 

 הגשת ההצעה ואופן הגשת המסמכים .3.2

  להלן: כמפורט ,שתי מעטפותב הצעתם יגישו היועצים .3.2.1

 .נספח א למעטל מסמכי הבקשה יצורפו כ הראשונה מעטפהל •

 .קרי נספח א' )עלויות( בלבד מסחריתה הצעהאת ה אך ורקיש להכניס  השנייה מעטפהב •

ניין העירייה בב ,יוכנסו לתיבת ההצעות המצויהו במסירה ידנית,המעטפות יש למסור שתי את  .3.2.2

הגברת  ייה,אצל מזכירת מזכיר העיר  ,קריית גת 4קניון לב העיר קומה  3ברחוב כיכר פז  ,הראשי

יקבל אישור  יועץ. בסיום ההגשה, ה9:00-16:00:בין השעות 17/06/2018עד ליום  , סיגל עמרם

  08-6874509 :מעטפה. טלפון לבירוריםהעל מסירת 

ה עו"ד גבי באם ישנן שאלות ניתן להעביר בכתב בלבד למייל של יועץ ההתקשרויות של העיריי .3.2.3

אולם האמור לא יעכב את בכתב בלבד,  ומענה לבקשות הבהרה יינת,  .co.ilgabi@hdf אבגי 

  ההליך.

 

mailto:gabi@hdf.co.il
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תתאפשר הגשת הצעות. מעטפות אשר יוגשו בחלוף המעוד  לא, ההצעות להגשת המועד תוםב .3.2.4

 של ומענו שמו בירור לצורך זולת, תוכנן את לגלות ובלא נה שתיפתחהמצוין, יוחזרו למענם מבלי 

 השולח.

צעות, בהתאם לשיקול ההאחרון להגשת ה המועד את לדחות הזכות את לעצמה שומרת העירייה .3.2.5

 דעתה. 

   תנאי סף   .4

תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה יחיד ו/או זה,  בהליךרשאים להשתתף  .4.1

 בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:  הליךל

 .אדריכל רשום ורשוי, בעל רישיון לחתום על תכניות )ארכיקטורה( .4.1.1

 שנים  (3) שלוש של ניסיון , לרשותאדריכלות  שירותי באספקת כאדריכל,  מעשי ניסיון בעל .4.1.2

 לפחות.

  .לעיל הינו במתן שירותים מסוג שירותים הנדרשים נשוא בקשה זו 4.1.1הניסיון הנדרש בסעיף  .4.1.3

 שנים לכל הפחות. 6כאדריכל,  מעשיבעל ניסיון  .4.1.4

אולם או כל משרד ממשלתי, מועצה אזורית ת ו/או ומקומימשמעה עירייה ו/או מועצה  רשות .4.1.5

 .למתן שירותי אדריכלותיועץ ,  הינו התפקיד אותו נשא המועמד

 תואר שני באדריכלות.בעל תינתן עדיפות ל .4.1.6

 ס"ק הסף  בתנאיהרשות ו/או המשרד הממשלתי העומד  ע"י המלצה חתומה  להגיש יועץה על .4.1.7

מכתב ההמלצה המצ"ב כנספח ג  על פיוזאת  ,דומהמספק שירות  יועץההמציין כי , דלעיל 4.1.2

 למסמכי הבקשה.

עצמו ו/או עובד מטעם  יועץה של יהיה והניסיון, בלבד אחת משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה .4.1.8

 .  בלבד יועץה שם על יהיו והאישורים האסמכתאות וכל , יועץשהינו שכיר של ה יועץה

 יועץעל ההאדריכלות. בעל מומחיות בתחום  כאדריכל,בעל תואר אקדמאי היועץ המוצע הינו  .4.1.9

 .השכלתו הנדרשת בהתאם לאמור בסעיפים דלעיל לצרף תעודות ואישורים המוכיחים את

עלולה להיפסל  ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים .4.1.10

 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.והכל בהתאם , על הסף 

 כל  את הגשתה בעת להצעתו לצרף, העירייה עם בהסכם הקשור יועץ לרבות, יועץ כל על .4.1.11

 :להלן הנדרשים המסמכים

  , או תעודת עוסק מורשה.יועץתעודת התאגדות של ה .4.1.11.1

תקף לשנה  ,אישור על ניכוי מס הכנסה במקור וכן אישור לניהול ספרים מרשויות המס .4.1.11.2

 הנוכחית.

. יועץלחתום בשם ה ושמות המוסמכים חתימה זכויות בדבר ח"רו או עו"ד מאת אישור .4.1.11.3

 ל חתמו על מסמכי ההצעה."הנ החתימה זכות בעלי כי את העובדה יאמת ל"הנ האישור

ידו שכר מינימום כחוק, לרבות  על למועסקים משלם יועץה כי חשבון מרואה אישור .4.1.11.4

 סוציאליות.הפרשות בגין זכויות 

 מהאישורים אחד יגיש שלא יועץ, מצטברים הינם לעיל האמורים המסמכים .4.1.11.5

 .העירייה של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם והכל להיפסל עלולה הצעתו ,והמסמכים
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 בדיקת ההצעות והערכתן  .5

 להלן:  כמפורט ,שלבים בשלושה יתמודדו לבקשה הצעתם יגישואשר  יועצים .5.1

     אותם כלבתנאי הסף .  יועציםהבדיקת ההצעות ועמידת שלב  - שלב הראשוןה .5.2

 . הליךבשלב השני והשלישי ב יתמודדו ההליך ודרישות הסף בתנאי יעמדו אשר יועציםה

ביום  בעירייה . הריאיון יתקייםהערכה תשלב הריאיון המקצועי בוועד -השלב שני  .5.3

לגבי שעת הראיון לכל מציע העירייה תעדכן עד  15:00עד השעה   13:30בשעה  19/06/2018

ברחוב כיכר פז הראיון יתקיים בחדר הישיבות בסמוך ללשכת ראש העיר ,  18/06/2018ליום 

 .בשדרות לכיש קריית גת 4קניון לב העיר קומה  3

 .הצעת המחירשלב בחינת  - שלב השלישיה .5.4

 יוכרזו כהצעות שתכללנה ,הבקשהמסמכי ב כמפורט לדרישות הסף, העוניםמסמכי הבקשה  .5.5

 .וכן בשלב השלישי הליךברשימת ההצעות המאושרות להשתתף בשלב השני של ה

 הסף אשר אינם עומדים בדרישות בקשהרשאי לפסול מסמכי ההליך עורך  - אי עמידה בתאי הסף .5.6

והכל בהתאם לכללי  לפרקים אלו אינו תואם את הנדרש בפרקים האמורים יועץבאם מענה ה ,או

 ההליך.

 

 שקלול פרמטר האיכות  .5.7

מציעים רק אליה יוזמנו בהודעה בכתב,  תתקיים ועדת הערכה, ,הליךה של השני השלב במסגרת .5.8

אשר עברו את השלב . הודעה על התכנסות הוועדה תישלח למועמדים השלב הראשוןאשר עברו את 

 כשבוע לפני כינוסה.הראשון, 

בפועל, אמור לבצע את העבודה אשר  ,ורק הואהיועץ יופיע  ,דת ההערכה שתתכנס בעירייהבפני וע .5.9

 זו.נשוא בקשה 

 ,הבקשהעל המועמד להמציא יחד עם מסמכי  הוועדה תתרשם מהמועמד בריאיון אישי ומקצועי.  .5.10

 .קו"ח 

 

 להלן: המפורטים רכיבים והמשקולותה לפי הניקוד יינתן 

 פירוט ניקוד מקסימאלי מס"ד

 נק' 60 1

 המועמד הריאיון במסגרת  .מטעמו והמועמד יועץה התרשמות כללית מהתאמת

   .העבודה ביצוע לצורך המקצועית גישתו תפיסתו ואת את להציג יתבקש

 את לבחון ומנהלתיות כדי מקצועיות שאלות אל המועמד יופנו הריאיון במסגרת

וכן הבנתו בעבודה מול רשות   המקצועיים הנדרשים בתחומים בקיאותו

 מקומית.

עצמו, מי שאמור לבצע בפועל את למען הסר ספק, יובהר להלן כי, המועמד 

 העבודה, יגיע לריאיון מול הוועדה.
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 השלב השלישי שלב בחינת הצעת המחיר ושקלול הצעת המחיר: .5.11

( להשלמה ע"י המציע)עלויות  -בחינת הצעות המחיר אשר הגישו המציעים בהתאם לנספח א' .5.11.1

 :כאשר הצעות המחיר מתייחסות לרכיבים והמשקולות המפורטים להלן

 מחיר מקסימאלי מאליימחיר מינ סוג החיוב

תשלום חודשי קבוע עבור מכלול השירותים 

 לנספח א 2היועץ לתת , מלבד סעיף  אותם נדרש

  180  ₪ 230  ₪ 

 נקודות 40  ניקוד מחיר עד

 

 על המציע לתת הצעת מחיר כמופיע בנספח א'. על הצעת המחיר להיות בין טווח המחירים האמור .5.11.2

 .מחיר מקסימאלי₪  230 -מחיר מינימאלי ל₪  180 בטבלה דלעיל, קרי , בין

 בגין המחיר וכל יועץ נקודת 40שקלול המחיר יהיה כך שהיועץ בעל ההצעה הזולה ביותר יקבל  .5.11.3

 נקודות בהתאם 3אשר יתן הצעה היקרה מהצעתו של המציע בעל ההצעה הזולה, יופחתו לו 

 .למדרג בו הוא נמצא ולפי הכלל שלהלן

 40הוא יקבל  בעבור שעת ייעוץ, 180₪כלומר אם היועץ בעל ההצעה הזולה ביותר הציע כלומר,  .5.11.4

נקודות ציון  37הרי שהיועץ השני יקבל שעת ייעוץ,  עבור₪  181שני  הציע יועץ ,נקודות, ואחריו

 34הרי שהיועץ השלישי יקבל  שעת ייעוץ, עבור ₪  182הציע יועץ שלישי  על המחיר, ואחריו

 .על המחיר ועל זו הדרך נקודות ציון

 באם ניגש להליך מציע יחיד, הצעתו תיבחן כל עוד הצעתו עמדה בתנאי ההליך, וכי ההצעה .5.11.5

 עולה ממחירי המקסימום האמורים.המסחרית אינה 

 ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר המשוקלל מתוך סעיף האיכות .5.11.6

 .וסעיף הצעת המחיר

 ועדת הערכה התקיימהלמען הסר ספק, יובהר להלן כי, מעטפות הצעת המחיר ייפתחו לאחר ש .5.11.7

 ופי של כל יועץ לענין האיכות.בו מופיע הניקוד הס ,לאיכות ולאחר שיצא פרוטוקול הוועדה

הרי שהצעתו  כי, במידה ויהיה שיויון בין הצעות היועצים בשכלול האיכות והמחיר,להלן יובהר  .5.11.8

 היועץ בעל ציון האיכות הגבוה יותר מבניהם יוכרז כזוכה בהליך. של

 איתיובהר כי במידה ויהיה שיויון בין הצעות היועצים מבחינת מחיר ואיכות, תהא העירייה רש .5.11.9

ה ההצע, בדרך של מתן " (לאו דווקא ההצעה הזולה)לצאת להתמחרות בין ההצעות השוות 

 (. best and final offer )" הטובה ביותר והאחרונה

 

 שקלול הציון יהיה מורכב מסה"כ הניקוד אותו צבר היועץ במחיר ובאיכות כאשר מקסימום .5.11.10

 נקודות ציון על הצעת המחיר. 40נקודות ציון איכות ו  60, המחולק ל  100הציון הינו 

חברי הוועדה יאשרו את פרוטוקול הזכייה ויעבירו למזכירות  העירייה לשם הודעה ומתן צו  .5.11.11

 .יועץתחילת עבודה ל
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  מהות השירות המבוקש .6

 
אספקת שירותי אדריכלות מתן בעבור השירות הנדרש ל שעתית, מתבקש לתת הצעת מחיר יועץה .6.1

 המפורט להלן.עפ"י המפרט קרית גת  לוועדה המקומית ולמהנדסת העיר, 

 נתנו כמפורט להלן:יי הייעוץ מתן שירותי .6.1.1

 .המנהל להחלטת  סה ובכפוףבהתאם לשעות עבודת אגף ההנד ,יום אחד בשבוע,קבוע •

במשרדי אגף ההנדסה ו/או בכל  ,אחה"צשעות   3, יום אחד בשבועשירותי ייעוץ,  מתןאופציה ל •

ויתואם מראש בין היועץ לבין המנהל, יקבע שיום  ,ובאזור שיפוטה תחומי העירמקום שיורו לו ב

 בהתאם לצרכיה של העירייה.

מייל בעת דרישה כן לתת מענה בעל היועץ להשיב למענה טלפוני ובמקרה של פנייה דחופה ליועץ,  .6.1.2

 .מרגע קבלת הפנייה שעות 4מעת העירייה תוך 

משרדי העירייה קבלת הפנייה למרגע שעות  48להגיע לישיבה תוך נדרש היועץ במקרים דחופים  .6.1.3

 ממה 150%וכפי שיורו לו, מוסכם כי בעת הפעלת היועץ לפי סעיף זה ישולמו לו השעות בערך של 

 שנתן בהצעתו.

תוך שלושה  מקצועית אחרת תת מענה מקצועי לבקשת אישור תכנית ע"י ו/או דרישה על יועץ ל .6.1.4

 ימי עבודה מיום קבלתה ע"י הגורם בעירייה.

בכל האמור לעיל והכל בהתאם לדרישות  ממשלהעל היועץ לתת מענה מקצועי למול משרדי  .6.1.5

 העירייה והמנהל במקצועיות ובלוחות זמנים סבירים וכפי שהוגדר במסמכי הבקשה.

  ודוח חודשי : ישיבת עבודה חודשית .6.2

עם מהנדסת העיר ו/או נציג העירייה שיקבע ע"י ישיבה במשרדי העירייה,  יועץיקיים הבכל חודש 

 בהתאם לאמור להלן: הישיבה תחולק לשני חלקים. המנהל מטעם העירייה

בצע ו/או שנדרש לפעולות התיקים ו/או רוט יטיפול חודשי ובו פ ,יציג דוח סטאטוס יועץה: חלק א •

 .טיפולהמשך או סיום המלצותיו לו ,טפלל

 באים.ההגדרת צרכי העירייה לחודשים יוקדש ל :חלק ב •

תאריך  או ככל שניתן אחרי ,שה עשר לחודשי: הישיבה החודשית תתקיים בכל חמ מועד הישיבה •

 והכל בהתאם לצרכי העירייה ולתזמון מול צוות העירייה.בימים ובשעות הפעילות של העירייה,  זה

 .נשוא הסכם זה בהמשך אספקת השירותיםאמור לפגוע אי קיום הישיבה אינו  •
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 והיקף ההתקשרות  תקופת ההתקשרות .7

מתן צו התחלת חודשים , החל מיום  12 בת לתקופה איה ,ההזוכ יועץה עם ההתקשרות הסכם .7.1

 עבודה ע"י מזכירות העירייה.

תוקפו תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת בלבד,   לעירייה .7.2

( לתקנות 3)3יעלה על סכום הפטור ) תקנה ההתקשרות לא שהיקף , כך בתקופה נוספת של חוזה זה

 לפני תום תוקפו יום מראש 60 ליועץובלבד שתיתן על כך הודעה , 1987 -תשמ"ח העיריות )מכרזים(

 . של ההסכם

  .מ כדין()בצירוף מע"₪  140,700, עומד ע"ס של , נכון למועד זהסכום הפטור המעודכן .7.3

 .50%לעירייה עומדת הזכות להקטין את היקף ההתקשרות השנתית ב  .7.4

לעירייה עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בכל עת שתרצה וללא תנאי או סיבה, וזאת בהתראה  .7.5

 .בשל כךו/או דרישה ו/או תביעה, וליועץ לא תהא כל טענה יום  30מראש של 

 בלעדיות היעדר .8

 הסוג מן לקבל שירותים יכולה והעירייה ,מהעירייה עבודות בקבלת בלעדיות תהיה נותן השירות לא יועץל

שירותים  מהיועץ לבקש שלא וכן רשאית העירייה, כלשהו אחר גורם מכל, אחר סוג ומכל, זה חוזה נשוא

 .העירייה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, בעצמה אלו שירותים ולבצע, כלל

 חיובים וחשבונות    .9

 .לתשלום ברורה חשבונית חודש מדי להציג נדרש יועץה .1.2

משימות ה, ביצוע םבכל יו סיפקתחומי הייעוץ אותם  המפרטדוח שעות חודשי לחשבונית יצורף  .1.3

 ומהותם.

 . כפי שיקבע ע"י העירייה ,עירייהלמנהל מטעם ה החשבונית תוגש אחת לחודש .1.4

 .  45שוטף + תנאי התשלום יהיו  .1.5

 לתשלום יתווסף מע"מ כחוק.  .1.6

 הביטוח בדרישות עמידה .10

אחריות  ביטוח הכוללים מתאימים בביטוחים מכוסה יהיהכי היעוץ מטעמו שייבחר, הזוכה מתחייב 

 תקופת כל וזאת לאורך הציבור( כלפי חוקית ג' )חבות צד וביטוח מעבידים חבות ביטוח  ,מקצועית

ביטוח  פוליסות למנהל מטעם העירייה ע"פ דרישתה המפורשת  להמציא מתחייב הזוכה  .ההתקשרות

 תוקף להאריך את מתחייב הזוכה  .להתקשרות הראשון מהיום החל תקפות שיהיו מתאימות

ובבטוח אחריות מקצועית כל עוד  .העירייה עם ההתקשרות להארכת בהתאם הביטוח פוליסות

 דרישות - ד' המצורף בנספח לאמור אםבהת יהיו תנאי הביטוח  קיימת ליועץ אחריות ע"פ דין.

 חברת ידי על חתום אישור קיום ביטוחים  למנהל מטעם העירייה מתחייב להעביר הזוכה  .ביטוח

 להגשת קודם  .הזוכה חשבון על - הביטוח פוליסות רכישת  מצ"ב.  ד' נספח גבי על מטעמו הביטוח

הביטוח  דרישות את התואמת ביטוח פוליסת לרכוש ביכולתו שיש לוודא המציע נדרש  ,ההצעה

 הביטוח תנאי לעמוד במלוא יוכל לא שהמציע ויתברר במלואן. במידה מצ"ב ד' בנספח המפורטות

 .להיפסל עלולה הצעתו  ,ד' המצורף בנספח שמפורטים
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 הצעת מחירנספח א 

 
 
 

 בתוספת מע"מ כחוק לשעת ייעוץ. ₪ 230 -ל₪  180על היועץ לתת הצעת מחיר בטווח המחירים בין 

 לשעה לפני מע"מ.₪ ________________   הצעת המחיר לשעת ייעוץ של חברתנו הינה 

    
 כל המחירים האמורים לעיל אינם כוללים מע"מ.          

 
 
 
 

 
 
 יועץפרטי ה
 

 
 ________________   יועץהשם ומשפחה______________________                 שם 

 
 

 ח.פ  /ע"מ________________________                 חתימה וחותמת__________________
 
 

 תאריך___________________________
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 נספח ב' הסכם התקשרות

 

 2018 בשנת  ________ בחודש _____ ביום בקריית גת ונחתם שנערך

 

 ן י ב

 

 עיריית קריית גת

 ")העירייה" : להלן(

 

 אחד מצד

 

 ן י ב ל

 

________________________ 

 )"יועץה להלן:"(

 

 שני מצד

אדריכלי לוועדה המקומית שירותי ייעוץ למתן הצעות מחיר בקשה לקבלת הליך ב פנתהוהעירייה : הואיל
", השירותיםאו " "הבקשה)להלן: "לעיל דכאמור במסמכי הבקשה  ולמהנדסת העיר, קריית גת,

 ;(בהתאמה
 

הצהיר בפני העירייה כי בידיו האמצעים, הידע והיכולת, הניסיון, המומחיות, כח האדם, והיועץ הואיל :   
המיומנות, הרישיונות והתעודות הדרושים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה לאספקת 

את  עירייהק ל, באיכות וברמה גבוהה וכי הוא מעוניין  לספנשוא הסכם זהוביצוע כלל השירותים 
 ;השירותים כאמור

 
 ;הבקשהשהגישו הצעות במסגרת  היועציםנבחר מבין  יועץוה  והואיל:  
 
וביום ____________ המליצה ועדת השלושה של  העירייה, להכריז על הצעת היועץ כהצעה הזוכה  : והואיל  

בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו, בכפוף   ,בהליך הבקשה להצעות מחיר
 לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;

 
   והיועץ מתחייב ומצהיר בזה, כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו ומעמד כל עובד אחר מטעמו הוא   : והואיל        

 דבר ועניין, ואין לו ולא תהיה לו זכות כלשהי כלפי העירייה  ו/או מי חיצוני לכל  –כיועץ עצמאי                         
 ;ירותים שיינתנו, כמוגדר בחוזה זהמטעמה, להוציא הזכות לתמורה עבור  הש                        

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו הבקשה, מסמכי זה להסכם המבוא .1.1

 והמשתמעות המפורשות הבקשה דרישות את המקיים באופן תיעשה ההצעה, לרבות ההסכם, פרשנות .1.2

 ביותר. המלאה בצורה
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 .פיהן על זה הסכם הוראות לפרש ואין בלבד, לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות .1.3

 

 הגדרות .2

 משתמע , זולת אםהבקשה במסמכי להם הנתונה המשמעות תינתן נספחיו, על זה, שבהסכם למונחים .2.1

 .ההקשר מן אחרת

 להלן:כמפורט  שירותיםה וכן הבקשה במסמכי המפורטים השירותים -" השירותים" זה בהסכם .2.2

 .(38קידום תכניות במסגרת של התחדשות עירונית )פינוי, בינוי ותמ"א  •

 יצירת נספחי פרוגרמתיים. •

 לבודקי התכניות ועורכי הבקשות, לרבות בדיקת תכניות. ליווי מקצועי •

 עורך הבקשה של היתרים ותכניות. •

 ליווי מקצועי והכנה לוועדת הרישוי והמשנה. •

 -התאמה בין פיקוח ורישוי בשכונות ותיקות והתאמה של מדיניות פיקוח ביחס למצבי סוציו •

 אקונומי.

 קידום תכניות בניין ערים של כרמי גת. •

 ורי בקשות למבנה ציבור וחינוך של הרשות.אישקידום  •

 יצירת מדיניות של בינוי, חומריגמר ונהלי עבודה. •

 .GISעדכון  •

 ני ציבור וחינוך.מב -בינוי ואדריכלות של מתחמים  יצירת תכניות •

 טיפול בנושאים סטטוטוריים. •

 

 והיקף ההתקשרות תקופת ההתקשרות .3

 

חודשים , החל מיום מתן צו התחלת עבודה  12בת  הסכם ההתקשרות עם היועץ הזוכה, יהא לתקופה .3.1

 ע"י מזכירות העירייה.

לעירייה  בלבד, תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של  .3.2

( לתקנות העיריות 3)3חוזה זה בתקופה נוספת, כך שהיקף ההתקשרות לא יעלה על סכום הפטור ) תקנה 

 יום מראש לפני תום תוקפו של ההסכם.  60, ובלבד שתיתן על כך הודעה ליועץ  1987 -ח",תשמ)מכרזים(

 )בצירוף מע"מ כדין(. ₪  140,700סכום הפטור המעודכן, נכון למועד זה, עומד ע"ס של  .3.3

 .50%לעירייה עומדת הזכות להקטין את היקף ההתקשרות השנתית ב  .3.4

עת שתרצה וללא תנאי או סיבה, וזאת בהתראה בכל  לעירייה עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות .3.5

 יום וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בשל כך. 30מראש של 
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 יועץה והצהרות התחייבויות .4

 כי בהם, והדרישות המפורטות הבקשה במסמכי המפורטים התנאים כל את קרא הוא כי מצהיר יועץה .4.1

 וכן הבקשה מסמכי הנדרשות במסגרת יוהתחייבויות קייםל מתחייב והוא אותם, הבין הוא

המוצע  במחיר השירותים תספקאל ,ובפרט ,בקשהה עצמו במסגרת על נטל שהוא נוספות להתחייבויות

שה הבק במסמכי ובמועדים הקבועים העירייה, רצון לשביעות במומחיות ובמיומנות, ביעילות, בהצעה,

 .זה הסכם להוראות ובכפוף הבקשה במסמכי בהתאם לאמור הכל -

 ניסיונותעודות, ,הרישיון שברשותו על פרטים ובכללם בהצעתו, שמסר הפרטים כל כי מצהיר יועץה .4.2

  .ביום הגשת הצעתו ונכונים מלאים הינם השירותים, את לספק ויכולתו

 נספחיו, על הסכם זה, פי על התחייבויותיו למילוי הקשור העירייה בכל עם פעולה לשתף מתחייב יועץה .4.3

  .בכך הצורך העירייה בדבר קבלת הודעת עם תיקון, מיד הטעון כל את ולתקן לשפר התחייבות לרבות

 העירייה או עם אחר הקשור גורם בעירייה וכל המוסמכים הגורמים עם פעולה לשתף מתחייב יועץה .4.4

 .השירותים לקבלת השותף אחר גורם כל

 

 סודיות .5

 .לפרסמו ואין סודי, העירייה הינו ידי על לו שיימסר מידע שכל לו ידוע כי מצהיר, יועץה .5.1

 ,ו/או כל גורם אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב יועץה .5.2

 וכן או אחריה, זה, לפניה הסכם ביצוע תקופת בתוך זה, הסכם ביצוע עם בקשר אליו שתגיע כל ידיעה

 סעיף פי על מילוי התחייבויותיו שאי לו ידוע כי מצהיר יועץה כאמור; בידיעה שימוש כל לעשות לא

 .1977 – ז"התשל ,העונשין לחוק )רשמיים ה' )סודות סימן ,ז פרק לפי עבירה מהווה זה קטן

 אבטחת זה להסדרת ובכלל הסודיות, לשמירת הקשור העירייה בכל הנחיות פי על לפעול מתחייב יועץה .5.3

 מכיר הוא כי מצהיר, יועץה ולעיבוד, הנתונים; לסימון, לאימות לאיסוף, למידע, הגישה ונוהלי המידע

 מחוק כמתחייב יפעל וכי פיו, על שהותקנו והתקנות 1981-א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את

 ברשותו. מצאישי המידע של וסודיותו הנוגע לשמירתו אחר חיקוק ומכל זה

 .בסעיף זה כמפורט המידע, סודיות לשמירת בטחון באמצעי לנקוט מתחייב יועץה .5.4

 במידע, שימוש גילוי מידע או בשל תשלםש תשלום או כלפיה תביעה כל העירייה בגין את ישפה יועץה .5.5

, בכפוף להוכחת נזק ובהתאם לכל דין. השיפוי יבוצע בתנאי יועץה ידי על זה סעיף הפרת בשל שנגרם

 אפשרות להתגונן ולנהל מו"מ. יועץעל התביעה וניתנה להודעה  יועץשניתנה ל

 

 תמורה .6

 בקשהב המפורטלתמחור העירייה בהתאם   תשלם ,זה הסכם לפי יועץה ידי על שירותים מתן תמורת .6.1

 .בקשהבנספח א' ל יועץובהתאם להצעת ה

 יועץעבור שעות הייעוץ שבוצעו בכל חודש קלנדרי כאשר על ה המגיעה התמורה את העירייה תשלם .6.2

מהות  ,החובה להעביר את פרוט השעות שבוצעו ועבור אלו נושאים בוצעו שעות אלו , דוח הכולל תאריך

 וסיכום חודשי בצרוף חשבונית מס כחוק לאישור הגזברות. ,השירות ושעות עבודה לאותו יום

 יום מיום הגשת החשבון. 45התשלום יבוצע בשוטף+  .6.3

לחודש העוקב בצרוף  10להגיש את החשבון עבור שעות הייעוץ שבוצעו בחודש קלנדארי עד ל  יועץעל ה .6.4

 חשבונית מס כדין.
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 וביטוח  אחריות .7

 מסופקים להיות צריכים או/ו יסופקו או/ו שסופקו השירותים לטיב עיריהה כלפי אחראי יהיה  יועץה .7.1

 מעשה עקב דהו מאן לכל שייגרם נזק לכל אחראי יועץ איה ,דין פי על מאחריותו לגרוע מבלי .ידו על

 מתן לצורך ובשמו עבורו הפועלים או/ו ידו על המועסקיםמ  מי של או/ו שלו רשלניים מחדל או/ו

 .זה הסכם פי על השירותים

 ,יועץל הנחיות במתן או/ו שביצע פעולות של או יועץ ידי על שהוכנו המסמכים לע העירייה באישור אין .7.2

 .דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על המלאה מאחריותו אותו לשחרר כדי

מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב היועץ לפני מועד החתימה  .7.3

השירותים נשוא הסכם זה )המוקדם משניהם(,                          ביצועעל הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת 

לעניין ביטוחי אחריות ונשוא הסכם   השירותיםלערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ביצוע 

שנים  7 –ולא פחות מ  מקצועית כל עוד קיימת אחריותו של היועץ על פי הסכם זה ו/או בהתאם לדין

את הביטוחים  "( ,המוארכת התקופה" –תים בהתאם להסכם זה )להלן מתום מועד מתן השירו

 המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי היועץ"(:

 אחריות כלפי צד שלישי.

 חבות מעבידים.

 אחריות מקצועית.

נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי  השירותיםהיועץ מתחייב, לפני מועד תחילת ביצוע 

)להלן:  'ד המזמין אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח

"אישור ביטוחי היועץ"(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )נוסח 

 מקורי(.

 בהתאםריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות היועץ מוסכם בזה, כי המצאת אישור בדבר ע

 הסכם זה.ל

בהסכם זה וללא  הינה תנאי יסודי ד'(מוסכם בזה על היועץ, כי המצאת אישורי ביטוחי היועץ )נספח  .7.4

 .השירותיםהמצאת אישורי ביטוחי היועץ לא יוכל היועץ להתחיל בביצוע 

חריותו של היועץ בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה ביטוחי היועץ יורחבו לכסות בין היתר גם את א .7.5

של היועץ )היה והיועץ ייחשב למעבידם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו הביטוחים לשפות את 

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריותם למעשה ו/או למחדל רשלני של היועץ.

נשוא ההסכם, במשך כל   השירותיםדרשים בקשר עם על היועץ להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנ .7.6

ילות אשר נעשתה על וכל תקופה מוארכת כמוגדר לעיל, לגבי כל פע התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף

 ידו בקשר עם הסכם זה. 

לנספח אישור ביטוחי היועץ  1פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף 

תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על  ד'()נספח 

מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות 

 פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.לצולבת" 

לנספח אישור עריכת ביטוחי היועץ                2פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף 

( תורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי ד')נספח 
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עקב עבודתם, כי הינם  )להלן: "מקרה ביטוח"( למי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ תוך כדי ו/או

נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ ו/או לעניין חבות היועץ 

 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

לנספח אישור ביטוחי היועץ  3פוליסת ביטוח האחריות המקצועית הנערכת על ידי היועץ על פי סעיף 

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין ( תורחב לשפות את ד')נספח 

רשלנות מקצועית ו/או בשל היפר חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ ו/או 

מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו. בנוסף 

)ששה( חודשים לאחר  6וסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של לאמור לעיל מ

 תום תקופת הביטוח.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תנאי הביטוח וגבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה  .7.7

ועץ לבחון את ובאישור עריכת ביטוחי היועץ, הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ, ועל הי

חשיפתו לחבויות ולקבוע את תנאי הביטוח וגבולות האחריות בהתאם. היועץ מצהיר ומאשר כי הוא 

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בכל הקשור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות 

 המינימאליים כאמור.

י לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או ביטוחי היועץ יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשא .7.8

)שלושים(  30לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח ליועץ ולמזמין הודעה בכתב בדואר רשום 

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי היועץ יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול  ו/או 

)שלושים( הימים ממועד  30כאמור ובטרם חלוף שינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה 

 שליחת ההודעה.

בכל פעם שמבטחו של היועץ יודיע ליועץ ולמזמין כי מי מביטוחי היועץ על פי הביטוחים שנערכו לפי  .7.9

( עומד להיות מצומצם בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל, כאמור ד'נספח אישורי ביטוח היועץ )נספח 

היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח  לעיל, מתחייב 7.8 בסעיף

 )חמישה עשר( יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור. 15חדש, 

ביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי  .7.10

יועץ מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. לרבות כל טענה ו/או זכות, מבטחי ה

, ולרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי 1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59המפורטים בסעיף 

 המזמין וכלפי מבטחיה.

ין בגין נזק שהוא זכאי היועץ מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמ .7.11

לשיפוי עבורו, אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או בשל אי עמידה בתנאי הפוליסה 

ו/או אי התאמת הפוליסה לצרכיו של היועץ, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח היועץ 

ולם הפטור כאמור לא יחול (, והוא פוטר בזאת את המזמין מכל אחריות לנזק כאמור. א2)נספח ג'

 לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

זה )ביטוח( לרבות באישור  נספחהיועץ מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות ב .7.12

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא את ד'( ביטוחי היועץ )נספח

שונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות כל הוראות הפוליסות כל

הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע 

 בקשר עם הסכם זה.  השירותים
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ביטוח אחריות היועץ מתחייב להודיע למזמין מייד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי  .7.13

מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב היועץ לשתף פעולה עם המזמין ככל 

שהדבר לא נוגד את אינטרס היועץ, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח שהמזמין יחליט להגישה 

 למבטחים ו/או מימוש זכויות המזמין לפי ביטוחי היועץ.

עיל ולהלן, היועץ יהא אחראי לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו באופן מבלי לגרוע מהאמור ל

מבין  איזומלא בגין כל נזק, שייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי 

 הפוליסות על ידי היועץ ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו.

כלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב של תנאי  מתנאי בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע ב .7.14

פוליסות הביטוח על ידי היועץ, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום 

 לב על ידי היועץ, לא תפגענה בזכויות המזמין על פי ביטוחים אלו. 

י היועץ, מתחייב היועץ לחזור ולהפקיד את אישור מועד תום ביטוח טרם)שבעה( ימים  7 -לא יאוחר מ .7.15

עיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד את לעריכת הביטוח כאמור 

אישור ביטוחי היועץ, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים 

 בהתאם לאמור בהסכם זה.

ש כי אין בעריכת ביטוחי היועץ, המצאתם ו/או בבדיקתם על ידי המזמין ו/או מוסכם בזה במפור

בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם 

למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין. או כדי להטיל אחריות 

 .ומזמין ו/או על מי מהבאים מטעמכלשהי על ה

יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי  שימצא לנכון לרבות ביטוחי  היועץ .7.16

רכוש ולכלול בכל ביטוח משלים ו/או נוסף כאמור את המזמין כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות 

ף כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו, אולם, צולבת ולעניין ביטוחי רכוש לכלול ויתור על תביעות תחלו

 הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי היועץ כאמור לעיל במועד, לא תפגע  .7.17

 בהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

שיומצאו על ידי היועץ כאמור לעיל והיועץ המזמין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח  .7.18

 מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון בכדי להתאימם להתחייבויותיו בהסכם זה.

היועץ מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות והזכות להורות  .7.19

בה ו/או אחריות לגבי אישורי על תיקונן כאמור לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חו

הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

 שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

הינו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום לו  .7.20

 זה )ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות היועץ. נספחזכאי על פי תנאי 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות והוראות  .7.21

חוק הביטוח הלאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי חוק 

נשוא  השירותיםבלי לפגוע מכלליות האמור, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע זה, ובעיקר, אך מ

כל תקופת הסכם  הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך

 זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
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 ועכבון קיזוז .8

כל סכום  -לפי ההסכםיועץ מכל סכום המגיע לו לנכות העירייה  תהא רשאית בכל עת לקזז ו/א .8.1

ג' עפ"י כל הסכם ו/או דין; למען הסר הספק, אין  לעירייה  ו/או לכל צד יועץשלדעת המנהל מגיע מה

 באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה  לה זכאית העירייה  על פי כל דין.

הסכם זה כמותנה ותלוי בזכות לפי   ץיועבקשר לכך, יראו את תשלומו של כל סכום לו זכאי לכאורה ה

 .הקיזוז של העירייה

 .דין כל פי על  העירייה זכאית לה  תרופה או סעד מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען .8.2

 

 ותרופות הפרות .9

 בין שהיא, סיבה הסכם באחת מהתחייבויותיו הבסיסיות, מכל פי על בהתחייבויותיו יועץה עמד לא .9.1

התראה  ימים מקבלת 14תוך  ההפרה ולא תיקן בכך, החל טרם אם ובין השירותים התחיל במתן אם

 התראה ההתקשרות ללא את הבלעדי להפסיק דעתה שיקול רשאית העירייה לפי העירייה, מן בכתב

 כל פי על או בהסכם זה העירייה לשיפוי הנאמר מזכות מבלי לגרוע וזאת ההסכם את נוספת או לבטל

 .דין

 מכל מקצתן, כולן או לעמוד בהתחייבויותיו, יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת יועץה נוכח .9.2

 ובין העבודה בביצוע אם התחיל בין זה, בהסכם שנקבעו לעמוד במועדים יוכל לא כי או שהיא, סיבה

 דעתהשיקול  העירייה לפי כאמור, רשאית יועץהודיע ה .למנהל ובכתב פה בעל מיד כך יודיע על לאו, אם

 מבלי לפגוע בזכויות העירייה על פי כל דין. ההתקשרות להפסיק את הבלעדי,

בכתב,  בהודעה ,מהמקרים דלהלן אחד בכל העירייה רשאית, תהא לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.3

 למסור או/ו ההסכם את לבטל לגבי אמיתות הדברים, יועץיום,  ובדיקה מול ה 14לאחר התראה של 

 :אחר יועץל פי ההסכם על השירותים מתן את

 לגבי נכסים כינוס או כשניתן צו רגל, פשיטת בקשת יועץה נגד הוגשה או הרגל את פושט יועץכשה (1)

 או מרצון פירוק על החלטה ידו על תאגיד נתקבלה שהוא יועץ של ובמקרה חלקם או כולם נכסיו,

 או כולם עם נושיו סידור או לפשרה הגיע שהוא או רוקיפ צו ניתן נגדו או רוקילפ נגדו בקשה שהוגשה

 לפקודת החברות בהתאם איתם הסדר למען או פשרה ארכה קבלת למען לנושיו שהוא פנה או חלקם

 . 1983-ג"תשמ  )חדש נוסח(

 יום ממועד פתיחתה. 60כל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה, תוך 

 .העירייה מראש בכתב הסכמת ללא לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את מסב יועץכשה (2)

 .ההסכם מביצוע מסתלק יועץכשה (3)

 מציית ואינו פי דרישות העירייה, על ברציפות נותנם שאינו או השירותים מתן את מפסיק יועץכשה (4)

  .במתן השירותים מהעירייה להמשיך בכתב להוראה

 לאדם הציע או נתן יועץבשמו של ה אחר אדם או יועץשה דעתה, להנחת העירייה הוכחות בידי כשיש (5)

 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם כלשהי בקשר טובת הנאה או דורון, מענק, שוחד, כלשהו

 לא יועץשה או נכונה, אינה הסכם זה חתימת עם בקשר שניתנה ,יועץה של כלשהי הצהרה כי התברר (6)

 .עמו ההתקשרות על להשפיע כדי בה היה העירייה, אשר לדעת מהותית לעירייה עובדה גילה
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 במסגרת מדויקים חות שאינם"דו או/ו נתונים או/ו לעירייה הצהרות העביר בזדון יועץה כי התברר (7)

 .תפקידיו ביצוע

 ההסכם של יסודית הפרה לעיל מהווים (7)-(1בסעיפים ) הנקובים המקרים כי יובהר, ספק הסר למען (8)

 .סגורה מהווים רשימה הם ואין יועץה ידי על

 פי כל על או ,זה הסכם פי על אחר סעד לכל יועץהעירייה או ה מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .9.4

 .ההפרה בגין דין

 

 במסמכים עדיפות .10

זה )בכפוף  הסכם הוראות יחולו ,הסכם זה לבין ההצעה או הבקשה חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל

 ההצעה, לבין הבקשה חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל (;שניתנו ע"י העירייהלהסתייגויות ולתשובות 

 מעבר ,בהצעה יועץה להן שהסכים גם התחייבויות ,לעיל האמור אף על ;הבקשה חוברת הוראות יחולו

 .יועץה , תחייבנה אתההצעמתן קשה לבב המפורטות החובה לדרישות

 

 בלעדיות היעדר .11

, זה חוזה נשוא הסוג מן לקבל שירותים יכולה והעירייה מהעירייה עבודות בקבלת בלעדיות תהיה לא יועץל

 כלשהו אחר גורם מכל או  היועץמ לבקש שלא וכן רשאית העירייה, כלשהו אחר גורם מכל, אחר סוג ומכל

 .המוחלט דעתה שיקול לפי הכל, בעצמה אלו שירותים ולבצע, שירותים כלל

 

 הסכם פי על וזכויות חובות המחאת .12

העירייה  הסכמת ניתנה לכך כן אם אלא ,זה מהסכם הנובעת חובה או זכות כל לאחר להמחות רשאי אינו יועץה

 או ואחריות מהתחייבות יועץה לשחרר את כדי בכך יהיה לא ,העירייה כאמור הסכמת ניתנה ;ובכתב מראש

 .זה הסכם ולפי דין כל פי על כלשהי חובה

 

 שינויים .13

 .ובכתב הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל

 

 מעביד עובד יחסי קיום ואי ההתקשרות .14

 תפקידו את ימלא, העיסוק בתחום עצמאי יועץכ לעירייה זה הסכם נשוא השירותים את ייתן יועץה .14.1

 האינטרסים על ושמירה זהיר דעת שיקול הפעלת תוך, הנדרש הזמן ובמלוא במסירות, זריזות, בנאמנות

 .מתפקידו כמתחייב, העירייה של

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות וכי לא  .14.2

מעביד, על כל הכרוך -מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם בכל תקופת ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד

 והנובע מכך.

 .כן לעשות בכוונתו ואין העירייה של הארגונית במסגרת משתלב אינו כי מצהיר יועץה .14.3

 עובדים או/ו מקצועי אדם בכוח השירותים לביצוע ,תפקידיו ביצוע לצורך להיעזר יחליט יועץוה במידה .14.4

 . זה בהסכם כאמור התמורה ומתוך חשבונו על כן יעשה הוא, מטעמו
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 להשפיע כדי בכך אין, מקצועי אדם בכוח להיעזר יועץה שיבחר ככל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .14.5

 לכל המלאה באחריות יישא יועץה, כן כמו. לעירייה יועץה בין מעביד-עובד יחסי של עדרםיה על

 .  מעובדיו  אחד כל של מחדליו ואו/ מעשיו או/ו פעולותיו

 שבאה, הצדדים כוונת למרות כי, זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה יקבע אם .14.6

 הדינים העסקתו ועל עליו חלים וכי, עובד כהעסקת יועץה של העסקתו את רואים, זה בהסכם ביטוי לידי

 העסקתו בשל, כעובד יועץה של שכרו כי הצדדים בין בזה ומותנה מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים

 דומים ודרגה בתפקיד מקומית רשות עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב, זה הסכם בעקבות

 השכר יחושב, כאמור דומה או זהה תפקיד ובאין. העירייה ראש ידי על ייקבע כפי הכול, האפשר ככל

 כאמור הסכם בהעדר או זה מסוג עובדים על החלים הקיבוציים העבודה בהסכמי זה לעניין הקבוע לפי

 מיום למפרע ייעשה השכר חישוב. העירייה ראש לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם לפי

, האמור החדש והחישוב, גיסא מחד, זה הסכם י"עפ והזיכויים החיובים וכל זה הסכם של תחילתו

 .הדדית יקוזזו, גיסא מאידך

 שיפוט .15

 .ישראל מדינת דיני יחול זה חוזה על .15.1

ית משפט המוסמכים ב המשפט לבתי תהיה זה הנובעים מחוזה ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות .15.2

 לסמכותם העניינית.בהתאם השלום בקרית גת או בית משפט המחוזי באר שבע 

 והודעות הצדדים כתובות .16

 

 .___________________ ימייל:אשם איש קשר: ____________ טלפון: ___________ .16.1

 

 כתובת ________________טלפון: ___________ אימייל: ___ _____שם איש קשר: _______ .16.2

 ______ _______________יועץה

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינם כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו  .16.3

בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי 

 הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה. 

ואר אלקטרוני, לפי הכתובת שצוינה בכותרת ההסכם, כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת ד .16.4

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.-אם-תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה, אלא

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב גם היא  .16.5

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. -אם-להודעה, אלא

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר  72אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום הודעות  .16.6

הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה ביד או בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה או 

 שליחתה לפי העניין.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

_______________                             _________________ 

    היועץ                    העירייה                           
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  יועץנוסח מכתב המלצה ל - גנספח 

 לכבוד

 עיריית קריית גת 

 
 אנו __________________________________________________) שם הממליץ (

רצוננו הן בלוחות  לשביעותהאדריכלי מאשרים בזאת כי  _________________________נותן שירות בתחום 

 הזמנים לביצוע השירותים והן במקצועיות הנדרשת.

 

 , ו/או משרד ממשלתי אנו רשות מקומית

 __________ועד שנת____________.השירות ניתנן משנת ___

  

 
 על החתום:

 
__________________                         _____________ 

 חתימה וחותמת                             שם החותם ותפקידו
 
 
 
 

 פרטי הרשות__________________________.
 

 טלפון להתקשרות:_________________________________
 

 דוא"ל הממליץ____________________________________
 
 
 
 
 
 

  



 אגף ההנדסה                                                             

  
 

19 
 _____________________________________:_____היועץחתימת 

 
 

  אישור קיום ביטוחים -נספח ד' 
 תאריך : __________          לכבוד

עיריית קריית גת ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 
 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםרשותיים ו/או חלצ"ים רשותיים 

 5כיכר פז 
 קריית גת

 "(המזמיןלהלן )"

 

 __________________.: כתובת "(היועץ)להלן : " __________________ : שם המבוטח

" השירותיםלהלן: ")  העיר מתן שירותי אדריכלות לועדת התכנון והבניה המקומית ולמהנדסתבקשרם עם הסכם 
 "(.ההסכםו/או "

את הביטוחים המפורטים להלן,  היועץאנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור 
 למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ )שני התאריכים נכללים(.

 פוליסה מס': ______________________ :צד שלישי .1

פי דין בשל אובדן -על היועץביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את חבות  הכיסוי הביטוחי : 
פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור 

 לשירותים בקשר עם ההסכם.

 ש"ח לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 000,0002, גבול האחריות : 

ל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, ביטוח זה אינו כפוף לכ  
בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים  היועץחבות 

וחשמליים פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה כל 
דבר מזיק במאכל או משקה, רעידות והחלשות משען, וכן תביעות תחלוף מצד 

חייב לשלם בגינם דמי ביטוח  היועץהמוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים ש
 לאומי(.

בגין או מי מטעמו ו/לשפות את המזמין פוליסת הביטוח הורחבה  .1.1 תנאים מיוחדים : 
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או למחדלי 

ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך  היועץ
 הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

, עובדיו וכל הבאים מטעמו בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש .1.2  
 לענין פוליסה זו. צד שלישיכ והמזמין ייחשב של

 ___פוליסה מס': ___________________ :חבות מעבידים .2

כמעביד על פי פקודת הנזיקין  היועץביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותו של  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי כל  1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין פגיעה העובדים המועסקים על ידו 
למי מהם  "מקרה ביטוח"(, העלולה להיגרם גופנית או מחלה מקצועית )להלן:

תוך כדי ו/או עקב עבודתם להם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב עבודתם 
 בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.

 הביטוח השנתית., למקרה ותקופת לתובע₪  20,000,000 גבול האחריות : 

כלפי  היועץדה ומנוחה, חבות ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבו  
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים 

 חוק.כוהן בדבר העסקת נוער 

ונטען לעניין  , היהו/או מי מטעמולשפות את המזמין פוליסת הביטוח הורחבה  תנאים מיוחדים : 
לשהן כלפי מי מעובדי קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כ

 ו/או לעניין חבותו כלפי מי מהמועסקים על ידו. היועץ

 

אחריות  .3
 :מקצועית

 פוליסה מס': ______________________



 אגף ההנדסה                                                             
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 _____________________________________:_____היועץחתימת 

 
 

על פי דין של בשל תביעה ו/או  היועץביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות  הכיסוי הביטוחי : 
, מחדל דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל היפר חובה מקצועית, מעשה ו/או

ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים נשוא  היועץטעות או השמטה של 
 ההסכם.

 ש"ח לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 000,0002, גבול האחריות : 

ו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, ביטוח זה אינ  
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין 

, הגנת היועץאי יושר של מי מעובדי ומידע, עקב אובדן מסמכים  היועץחבות 
 הפרטיות ודיבה והשמצה.

בגין  ו/או עובדיו ומנהליואת המזמין פוליסת הביטוח הורחבה לשפות  .3.1 תנאים מיוחדים : 
אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל 

 היועץוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות עובדיו ומנהליו ו/או  היועץמצד 
 .המזמיןכלפי 

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .3.2  
 __________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

( חודשים ששה) 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3.3  
ביטוח  היועץלאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי 

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניין 
מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי ביטוח אחריות מקצועית. 

הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת 
 הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.

  הננו מאשרים כי:  
 

ו/או מי כלפי המזמין  השיבובבכל הפוליסות בוטלה זכות  •
 .למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון מטעמו

הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן קודמות לכל  •
וכי אנו מוותרים על כל דרישה  המזמיןביטוח הנערך על ידי 

או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין לרבות, כל טענה ו/או 
 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  59זכות המפורטים בסעיף 

ו/או , לרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי המזמין 1981
 הבאים מטעמו.

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות  •   
 .העצמית חלה על היועץ בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין

הפרה בתום לב של תנאי  מתנאי פוליסות הביטוח על ידי  •   
ו/או מי מטעמו על פי היועץ, לא תפגע בזכויות המזמין 

 ביטוחים אלה.

הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו וגם או לא ישונו לרעה וגם או  •   
לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח למזמין 

  .( יום מראשששים) 60הודעה כתובה בדואר רשום 

 ה

ביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה, 
 בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. ובלבד שאין

 
 בכבוד רב,

 
 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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