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 2018/29 'חוזה מסמכרז/

 הצעות הזמנה להציע

 וחינוך  לבניית מבני ציבור יעוץ קרקע וביסוסמתן שירותי ל

 קרית גת -בפרויקט כרמי גת

 :הגדרות .1

 ; עיריית קרית גת    :/העירייההמזמין

  ;( בע"מ1995א. אפשטיין ובניו ) חברת    החברה המנהלת:

 הבניה בפרויקט;ביצוע עבודות ידי המזמין כאחראי לפקח על -י שהתמנה עלמ    :המפקח

 ;המטעמ מי או קרית גת העיר תמהנדס       :המהנדס

 המציע הזוכה במכרז זה;          :יועץ ה/המתכנן

  המציע במכרז זה;המתכנן                 המציע:

 ; "כרמי גת" -מגורים בקרית גת צפון קט הקמת שכונתפרוי  :יקטהפרו

 //השירותיםעבודותה

כמפורט  יקטבמסגרת הפרושל מבני ציבור  ייעוץ קרקע וביסוסשירותי    תכולת העבודה:

רותים ותוצרי התכנון שיההעבודות, וכל יתר למסמכי המכרז  'אבנספח 

 .ומסמכימכרז זה ובכל ב ורטיםהמפ

מבנים שירותי תכנון תכנון  8תהליך "נוהל שפורסם ע"י משהב"ש וכותרתו  :"8תהליך "

בהתאם לגרסה האחרונה  מבנים"תכנון  -8", המכונה גם "תהליך ושכר טרחה

(. מובהר, כי לכל דבר ועניין 2018המפורסמת במועד פרסום המכרז )מרץ 

ל פי הגרסה המפורסמת במועד פרסום המכרז ע 8במכרז זה נוסח תהליך 

ו/או המסמך יבוטל  8יישאר ללא שינוי גם אם יחולו שינויים במסמך תהליך 

  ;ו/או יפורסם אחר במקומו
 

 

 

 הזמנה להציע הצעות .2

מציעים (, מזמינה בזאת "העירייה" ו/או "המזמין"עיריית קרית גת )להלן:  .א

תתפות במכרז זה, להציע הצעות בהם תנאי הסף להשמתאימים, אשר מתקיימים 

פרויקט מסגרת ב למבני ציבור וביסוס ייעוץ קרקע ומתן שירותים של לביצוע עבודות

 מכרז זה על כל מסמכיו ונספחיוב המפורטל ע"פ ו, הכועבודות נוספות "גת "כרמי

 (."המכרז" ו/או "מסמכי המכרז")להלן: 

מתן שירותים וביצוע עבודות ת לקבל, מעת לעת, הזמנול ויוכלבמכרז  ושיזכ יםמציע .ב

והכל על פי צרכי העירייה  בהתאם לאמור במסמכי המכרז ייעוץ קרקע וביסוס
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בת להזמין עבודה ושירותים , כי העירייה אינה מחויובהרמ .ושיקול דעתה הבלעדי

 .או לחלוקה כלשהי של העבודות בין הזוכים במכרז בהיקף כלשהו

 
חודשים מיום חתימת  36 -במכרז הינה לתקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה  .ג

המזמין יהיה רשאי להאריך את המזמין על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה. 

 24חודשים כל אחת ) 12ההתקשרות עם המציע הזוכה לשתי תקופות נוספות של 

על אף האמור לעיל, המזמין רשאי להפסיק את תקופת חודשים נוספים סה"כ(. 

סכם עם המציע הזוכה מכל סיבה שהיא ובכל עת בהודעה ההתקשרות ולבטל את הה

  ימים. 7מראש של 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לעירייה ו/או למי  .ד

מטעמה ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו 

לפסול מציע מחמת ניגוד וכן מנים, ו/או תוצרי הייעוץ שנתן ו/או אי עמידתו בלוחות ז

עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים 

 אחרים.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה  .ה

רשאית להתחשב בין היתר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא 

 ות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע )ניסיון שלילי או חיובי(.המכרז, לרב

העירייה רשאית לנהל מו"מ לגבי כל תנאי ו/או פרט במכרז ו/או בהצעה ו/או לגבי  .ו

 כל דבר הנובע מהמכרז ותוצאותיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המלא והסופי

 נהל תקין.והכול בתנאים שוויוניים וכללי מ

 ם למכרזלוח זמני .3

 

זוכה להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים נשוא מכרז זה באופן מידי ממועד החתימה ה על

מובהר, כי לעירייה שיקול דעת מלא לקבוע את  .או במועד מאוחר יותר על הסכם ההתקשרות

והזוכה נדרש להיות ערוך לספק את השירותים בכל מועד ואת היקפם מועד הספקת השירותים 

 שתקבע העירייה. ובכל היקף

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .א

 בלבד. 14:00עד השעה  26.11.18 -הבהרהמועד אחרון לשאלות     •

 בלבד. 14:00עד השעה  2.12.18 -מועד אחרון להגשת הצעות    •

המזמין רשאי לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל  .ב

הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד למתן ב זאת

למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו  מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר

 בעת רכישת מסמכי המכרז.

 התמורה .4
 

 התמורה שתשולם לזוכה עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה תחושב כדלקמן:
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של משהב"ש, פחות  8ו במכרז, תחושב לפי תהליך התמורה שתשולם למציעים שיזכ .א

 ובהפחתה נוספת של ההנחה שתוצע על ידי המציע כמפורט להלן. 25%

שיעור ההנחה למסמכי המכרז( ב 'בבנספח לנקוב בהצעת המחיר )הכלולה על המציע  .ב

  .25%של משהב"ש, פחות  8לפי תהליך המוצע על ידו ביחס לתעריף 

יהיה בהתאם לסכום המצטבר של  8תעריף לפי תהליך יודגש, כי חישוב ההנחה מה .ג

 וההנחה המוצעת במסגרת המכרז )ולא לפי מכפלת אחוזים(.  25%ההנחה בשיעור 

, ההנחה הכוללת מהתעריף לפי 10%לדוגמה: אם ההנחה המוצעת במכרז היא 

  (. 25%+  10%) 35%תהיה  8תהליך 

ה באופן ברור וחד משמעי, רשאי יובהר כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יופיע בהצע .ד

 המזמין לפסול את ההצעה על הסף.

חברה או שותפות המתנהלת תחת יחיד או שהוא  ההצעה תוגש על ידי מציע אחד .ה

ובשמו בלבד. אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או  עוסק מורשה אחד

 גופים אחרים.

ן לבצע במסגרת מתן הצעת המחיר תיקח בחשבון את כל הפעולות שיידרש המתכנ .ו

 השירותים נשוא המכרז, בין אם אלו פורטו במסמכי המכרז בין אם לאו.

הצעת המחיר תביא בחשבון את כל עלויות המציע בגין מתן השירותים המפורטים,  .ז

ח אדם, הוצאות נסיעה, טלפון וכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך אספקת ולרבות כ

 השירותים.

  מכים להוכחת עמידה בתנאי הסףומס תנאי סף להשתתפות במכרז .5
 

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

 הבאים, במצטבר:

תאגיד רשום בישראל שהוא  יעוץ קרקע וביסוסהמתמחה בתחום משרד המציע הינו  .א

כי מובהר  .אחד הרשומים כעוסק מורשה ,שאינה רשומהאו יחיד או שותפות  כדין

 ם.לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת של מספר משרדי

 

 שנים לפחות בייעוץ קרקע וביסוס של מבני ציבור /או חינוך. 10ניסיון של  מציעל .ב

 

 למסמכי המכרז.בנספח ג' להוכחת תנאי זה ירשום המציע את הפרטים הנדרשים 

 

בישראל הינו בעל תואר שני ממוסד אקדמי מוכר  המציע הינו משרד שמנהלו בפועל  .ג

 .קרקע וביסוס הנדסת תחוםב

 

למסמכי המכרז  בנספח ג'להוכחת האמור ירשום המציע את כל הפרטים הנדרשים 

כאמור בסעיף  ת תואר שני ממוסד אקדמאי מוכר בישראלוכן יצרף העתק של תעוד

 )ג( לעיל.5
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הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  ,אחד לפחותמהנדס רשוי  מעסיקהמציע  .ד

  קע וביסוס.תחום קרב

 

 למסמכי המכרז בנספח ג'ת האמור ירשום המציע את כל הפרטים הנדרשים חכלהו

קרקע  בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחוםוכן יצרף העתק של תעודת הרישום 

 .ושל תעודת הרישוי של המהנדס האמור וביסוס

 

 

 מהנדסים 2לפחות לעיל,  'דאמור בסעיף קטן הבנוסף למהנדס המציע מעסיק  .ה

עוץ יהרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים שהינם בעלי ניסיון בי /הנדסאים

 .שנים לפחות 4למבנים של  קרקע וביסוס

 

למסמכי המכרז וכן  ח ג'פסבנלהוכחת תנאי זה ירשום המציע את הפרטים הנדרשים 

פנקס המהנדסים והאדריכלים של יצרף המציע העתק של תעודת הרישום מ

  שהציג. ים /הנדסאיםהמהנדס

 

 ציבור ו/או מבני חינוך 5-ל תות מקומייועבור רשו יעוץ קרקע וביסוסי ביצע המציע  .ו

  .2015-2018במהלך השנים ועבודת הייעוץ הושלמה לפחות, 

 
  מסמכי המכרז.ל ג'נספח בהנדרשים להוכחת תנאי זה ירשום המציע את הפרטים 

 

)להלן:  1976 -דרישות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"וב עומד ציעהמ .ז

 "(, כדלקמן:ציבוריים גופים עסקאות חוק

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  (1)

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

1975. 

ומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על בעל אישור תקף מפקיד ש (2)

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

 .1975 -מוסף, התשל"ו

רואה החשבון של המציע  מפקיד שומה או, על המציע לצרף אישור תנאי זהלהוכחת 

 למסמכי המכרז. 'הכנספח בהתאם לנוסח המצורף 

גם של בעליו ו/או  -( שותפות רשומה)חברה או  ידהמציע )ואם המציע הינו תאג .ח

מנהליו ו/או מורשי החתימה של התאגיד( נעדר הרשעות קודמות במהלך שלוש 

השנים האחרונות בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או 

בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז. להוכחת 

 למסמכי המכרז. 'ונספח כהמצורף זה על המציע למלא את התצהיר תנאי 
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ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר 2המציע עומד בדרישות סעיף  .ט

להצעתו תצהיר  יצרףהמציע להוכחת תנאי זה  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

כנספח וסח המצורף , בנ1991-עדר עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א יבדבר ה

 למסמכי המכרז. 'ז

. 1998 -וויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חהמציע עומד בהוראות חוק ש .י

למסמכי ' חכנספח להצעתו תצהיר בנוסח המצורף  יצרףהמציע להוכחת תנאי זה 

 המכרז.

. להוכחת תנאי זה על 1976 -, התשל"והמציע הינו עוסק מורשה לפי חוק ערך מוסף .יא

 לצרף העתק נאמן למקור מתעודת "עוסק מורשה". המציע

המציע שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי כל דין.  .יב

הוא אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או  -לעניין מציע שהינו חברה

 בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

 

 בחירת ההצעה הזוכהההליך ל .6

 
שהוצע על מציע שעמד בתנאי הסף ואשר מחיר ההצעה בהליך זה לבחור  יןבכוונת המזמ .א

כמו כן,  ."(הזוכים העיקריים)להלן: " היה הנמוך ביותר מבין ההצעות הכשרות ויד

אשר מציע או מספר מציעים  העיקרי,לזוכה , בנוסף בכוונת המזמין לבחור בהליך זה

מבין ההצעות  הזוכים העיקריים, , לאחרהיה הנמוך ביותר שהוצע על ידםמחיר ההצעה 

להיכלל  1נספח ב'כ, ואשר נתנו את הסכמתם בחתימה על ההצהרה המצורפת הכשרות

 . "הזוכים הנוספים"()להלן: כמפורט להלן  נוספים במכרזזוכים  ת המתנה" שלרשימ"ב

 

המזמין יחד עם זאת,  בין הזוכים העיקריים.לחלק את העבודות  בכוונת המזמין ככלל,

מי בעקבות חוסר שביעות רצון המזמין מעבודת י על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות רשא

עומס עבודה של מי  ו/או מקצב התקדמות העבודות שבביצועו ו/או בעקבות ניםהמתכנמ

לבצע כמה עבודות במקביל באופן יעיל,  מהמתכנניםמי של יכולת ב קושי מהמתכננים ו/או

 .מי מהזוכים הנוספיםל ןאו כל חלק מה להעביר את העבודות

"זוכים  -המזמין יהיה רשאי לשנות )להקטין או להגדיל( את מספר המציעים שייבחרו כ .ב

 "זוכים נוספים". -עיקריים" וכ

 המזמין יהיה רשאי שלא לבחור כלל "זוכים נוספים". .ג

שאלון לאיתור ניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים  נוסח 1כנספח ט'למכרז זה מצורף  .ד

רשויות מקומיות )בהתאם לקבוע נספח א' לנוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים ב

וכן ( 2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות

. בשלב למסמכי המכרז כנספח ט'תצהיר התחייבות למניעת ניגוד עניינים בנוסח המצורף 

נספח ועל נוסח השאלון  נספח ט'תום על התצהיר הגשת ההצעה במכרז המציע נדרש לח
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, אולם הוא אינו נדרש למלא את השאלון. מציע שיוכרז כזוכה עיקרי או כזוכה נוסף 1ט'

יידרש למלא את השאלון ולהגישו, כתנאי להתקשרות עמו. השאלון ייבדק על ידי היועץ 

נות את ההתקשרות המשפטי לעירייה אשר יהיה רשאי בין היתר לפסול את הזוכה או להת

או סירב לחתום על ההסדר הזוכה עמו בחתימה על הסדר לניגוד עניינים. נפסל המציע 

 שהוצג לו במועד שנקבע על ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לבחור מציע אחר תחתיו.  

 

 מכרזב האישורים ומסמכים להגש .7

ומספרו בלבד. פרט לכך,  זעל המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה, על גבה יצוין שם המכר .א

 ן על גבי המעטפה דבר.לא יצוי

למכרז ודורש  ורףהמציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, וכל מסמך המצ .ב

 מקור או העתק "נאמן למקור" -חתימת מציע או עו"ד ו/או רו"ח ואישורים ומסמכים בתוקף

 בחתימת עו"ד והכל כמפורט להלן:

 

  הערות מסמך/אישור

 
שירותים/העבודות/תכולת ה

 העבודה

 
יש לחתום על  -למסמכי המכרז כנספח א'מצורף 

 המסמך.

 
 אין__/ יש____

 
 הצעת המחיר.

 
 יש  -למסמכי המכרז  ב' כנספחמצורף 

 לחתום על מסמך הצעת המחיר
יוגש במעטפה נפרדת בשני  ולהשלים פרטי המציע. 

 .העתקים
 

 
 

 אין___/ יש ____

 
 .וכה נוסף"הסכמה להיבחר כ"ז

 
 יש לחתום על  -למסמכי המכרז 1כנספח ב'מצורף 

 ההצהרה.

 
 אין__/ יש____

 

 
 פרטי ניסיון מקצועי.

 

 
על המציע להשלים  -המכרז למסמכי ג' כנספח  מצורף

 את הפרטים ולחתום על ההצהרה בדבר נכונות הפרטים.
 

 
 __ יש__  /   אין

 
 

 
 זכויות חתימהאישור 

 

 
 יש  –למסמכי המכרז  'ד' כנספחמצורף 

 .האישוררו"ח במקור על עו"ד או להחתים 

 
 

 אין __  /  יש ___

 
אישור על ניהול פנקסי 

חשבונות ורשומות לפי חוק 
 עסקאות גופים ציבוריים

 
 יש  -למסמכי המכרז 'הכנספח מצורף 

 להחתים רו"ח במקור על האישור.

 
 אין __  /  יש ___
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נוסח תצהיר היעדר עבירות 

 ליות במציע.פלי

 
 יש  -למסמכי המכרז 'וכנספח מצורף 

 לחתום ולאמת במקור.

 
 ___ יש__  /   אין

 
אישור בדבר היעדר עבירות 

 לפי חוק עובדים זרים.

 
 יש  -למסמכי המכרז 'זכנספח מצורף 

 לחתום ולאמת במקור.

 
 אין __  /  יש ___

 
התחייבות המציע לקיום חוק 

שיוויון זכויות לאנשים עם 
 וגבלות.מ

 
 יש - -למסמכי המכרז 'חכנספח מצורף 

 לחתום ולאמת במקור.

 
 אין___/יש___

 
התחייבות המציע לשמירת 

 סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 
 יש  -למסמכי המכרז 'טכנספח מצורף 

 לחתום על המסמך.

 
 אין___/יש___

 
שאלון למניעת ניגוד עניינים 

)בהתאם לחזור משרד הפנים 
2/2001) 

 
יש לחתום על  -למסמכי המכרז 1כנספח ט'צורף מ

 המסמך.

 
 אין__/יש___

 
 אישור לקיום ביטוחים     

 
 להסכם המצורף  1ג'-ו  כנספח ג'מצורף 
יש לחתום על המסמך בנוסח  -למסמכי המכרז 'יכנספח 
. על המציע לוודא מראש שחברת הביטוח המצורף

  תחתום האישור אם יזכה במכרז.

 
  

 אין__/יש___

 
 הסכם למתן שירותים     

 
  -למסמכי המכרז כנספח י'מצורף 

יש לחתום על כל עמוד ועמוד בנפרד בחתימה וחותמת 
 המציע.

 
   

 אין___/יש___
 

תעודות רישום בפנקס 
המהנדסים והאדריכלים + 

 / הנדסאי תעודות אדריכל
 רישוי

 
 יש לצרף העתקים כנדרש.

 
   

 אין___/יש___
 

 
 רשה של תעודת עוסק מו 

  המציע

 
 יש לצרף להצעה העתק "נאמן למקור" 

 של התעודה. 
 

 
 אין___/יש___ 

 

 
 תעודת רישום תאגיד/שותפות 

 רשומה
 

יש לצרף העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום 
 התאגיד כדין ובמקרה שהמציע הינו שותפות 

 רשומה יש לצרף העתק "נאמן למקור" 
 בדבר רישום השותפות.

 
 /  יש ___אין __   

 
אישור בדבר תשלום המציע 
לרשם המופקד על המרשם 

 שבו הוא רשום
 על פי כל דין

 
 יש לצרף העתק נאמן למקור של אישור 

 דלעיל. יב.5כמפורט בסעיף 

 
 
 אין___/יש___  
 

 
 שור תקף בדבר שיעור ניכוי אי

 מס במקור

 
 יש לצרף העתק אישור תקף בדבר שיעור

 ניכוי מס במקור. 

 
אין ___  /  יש   

___ 
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 שאלות ותשובות 
 ההבהרה 

 במסגרת המכרז.

 
 

 יש לצרף להצעת המציע את מסמך 
שאלות ותשובות ההבהרה שהתקבלו במסגרת 

 חתום ע"י המציע. -המכרז

 
 
 אין___/יש___   
 

 
 

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את  .ג

 ל לפי שיקול דעתו הבלעדי.והשלמתם, הכ

 
 

 ות ועדכוניםשאלות הבהר .8

אם המציע ימצא סתירה במסמכי המכרז ו/או התניה ו/או סעיף ו/או הוראה שלדעתו יש בהם  .א

בהבנת המכרז או שיהיה לו ספק כלשהוא בקשר סתירות, שגיאות, אי התאמות או קושי 

 של סעיף ופרט כלשהוא במסמכי המכרז עליו להודיע על כך מיד למזמין.המדויק למובנו 

בכתב בלבד, באמצעות משלוח  מזמיןלפנות ל ניתן, 14:00עד השעה  2018 בנובמבר 26עד ליום  .ב

, 08-6900530 קס מס':או באמצעות פ, avitale@epstein.co.il :דואר אלקטרוני לכתובת

אצל  שאלה הקשורה בהליך זה. יש לוודאבבקשה להבהרה או בשנתקבל עליו אישור מסירה 

 כי הפניה התקבלה. 08-6900550או  052-2496342 בטלפון מס': אביטל עזרא

 ענה לשאלות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל.ילא  המזמין  .ג

ולא יינתן מענה בע"פ המזמין בו את למען הסר ספק, יובהר כי רק מתן תשובות בכתב יחיי .ד

 לשאלות.

 יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ומסמכי המכרז.  ההבהרהתשובות לשאלות ה .ה

 :יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה בכתובתהשאלות והתשובות  .ו

 . http://www.qiryat-gat.muni.il   .ז

ההצעה כשהם והתשובות למסמכי  ההבהרה שאלותמסמך חלה חובה על המציעים לצרף את  .ח

 חתומים ע"י המציע.

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

למסמכי המכרז, יש להעלות אך  י' כנספחלהסכם המצורף  1ג'-ו ג' כנספחהביטוח המצורף 

גויות ו/או ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתיי

 המצורף להסכם המצורף 1ג'-ו ג'לנספח הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו )לרבות ביחס 

למסמכי המכרז(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות  י'כנספח 

 שתוגשנה.

 רשאי בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים במסמכיין המזמ .י

בין  -לפני המועד האחרון להגשת ההצעות -כל שינוי ו/או תוספת למסמכי המכרז .המכרז

ייעשה על פי שיקול דעתו של  -ביוזמת המזמין ובין בעקבות שאלות ההבהרה של המציעים

באתר האינטרנט של  המזמיןבהתאם להודעה שתפורסם על ידי ויחייב את המציעים, המזמין 

 .http://www.qiryat-gat.muni.ilהעירייה בכתובת 
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ב על ידי המזמין יחייבו את המזמין והם אך ורק תשובות, הבהרות, ועדכונים שניתנו בכת .יא

ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו 

 כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

רסמו תשובות, הבהרות ועדכונים למכרז באתר על המציעים חלה החובה לבדוק אם פו .יב

 האינטרנט של העירייה כאמור.

 
 

 הגשת ההצעות .9

 

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

למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת , על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה .ב

  ההצעות.

. מסמכי ההצעה תוגש בשני עותקים הצעת המחיר אשר, למעט ההצעה תוגש בעותק אחד .ג

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

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

 'בכנספח המצורף המחיר )נספח הצעת  הצעת המחירמעטפה אחת ובה     .1

על המעטפה יירשם "הצעת  אשר תוגש בשני עותקים. (.למסמכי המכרז

 מחיר".

המחיר. על  הצעתלמעט החתומים מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך     .2

 המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה".

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

 ושמו המלא של המכרז בלבד. 

. בדיוק 14:00עד השעה  9:00מהשעה  ,0182 דצמברב 2המועד להגשת הצעות הוא יום 

קרית גת  1, ככר פז 3מזמין, קניון לב העיר, קומה במשרדי האת ההצעות יש להגיש 

הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא  "(.מזמין)להלן: "משרד ה בלשכת מזכיר העירייה

 תתקבל ולא תובא לדיון.
 

באתר האינטרנט של  מזמיןידי ה-על שיפורסמוכל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים  .ד

 ,נספח, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, http://www.qiryat-gat.muni.ilהעירייה בכתובת 

חתימה  -יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך  שאלות ותשובות ההבהרה,

 .מלאה וחותמת המציע

 .הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .ה

המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור                      רשאי להאריך את  המזמין .ו

. אין http://www.qiryat-gat.muni.ilתפורסם באתר האינטרנט של העירייה בכתובת 

 זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות. באמור בסעיף
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 תר מהצעה אחת, יהיה המזמיןמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יו .ז

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

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד  ידי-לההצעה תוגש ע .ח

 גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  

בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה                     שלאצעה שתוגש ה .ט

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

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

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

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

 .מזמיןהבלעדי של ה ושיקול דעת
 

 בחירת ההצעה הזוכה  .10

ההנחה שהציע היה הגבוה ביותר, מתוך ההצעות  שאחוז מציעה בחריי ,המכרזבמסגרת  .א

 שעמדו בתנאי הסף למכרז זה.

הסף ואשר מחיר ההצעה שהוצע בתנאי  שעמד אחד מציעבכוונת המזמין לבחור בהליך זה  .ב

כמו כן, (, "הזוכים העיקריים"היה הנמוך ביותר מבין ההצעות הכשרות )להלן: על ידו

מציעים אשר מחיר ההצעה שהוצע על ידם היה מציע או מספר בכוונת המציע לבחור 

הנמוך ביותר, לאחר הזוכים העיקריים, מבין ההצעות הכשרות, ואשר נתנו את הסכמתם 

להיכלל ב"רשימת המתנה" של זוכים נוספים  1כנספח ב'בחתימה על ההצהרה המצורפת 

 (."הזוכים הנוספים"במכרז כמפורט להלן )להלן:

ת העבודות בין הזוכים העיקריים, יחד עם זאת המזמין ככלל, בכוונת המזמין לחלק א

רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בעקבות חוסר שביעות רצון המזמין מעבודת מי 

מהמתכננים ו/או מקצב התקדמות העבודות שבביצועו ו/או בעקבות עומס עבודה של מי 

בודות או כל חלק מהן מהמתכננים לבצע כמה עבודות מקביל באופן יעיל, להעביר את הע

 למי מהזוכים הנוספים.

"זוכים -המזמין יהיה רשאי לשנות )להקטין או להגדיל( את מספר המציעים שייבחרו כ .ג

 "זוכים נוספים".-העיקריים" וכ

 המזמין יהיה רשאי שלא לבחור כלל "זוכים נוספים". .ד

ה המפורטת יחתום על ההצהר הזוכים הנוספיםיובהר, כי מציע שמעוניין להיות חלק מ .ה

 . למסמכי המכרז 1ב'בנספח 

לקיים הליך , המזמין ישמור לעצמו את הזכות יקבלו ניקוד כולל זהה  ככל שמספר הצעות .ו

 Best and final offer) שקיבלו אותו ניקוד, לקבלת הנחה נוספתתחרותי נוסף בין המציעים 

בהתאם לשיקול  לוו/או לחלק את העבודה בין מספר מציעים, הכ או הליך תחרותי אחר(

 .של המזמין דעתו הבלעדי
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 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .ז

בעלי השליטה המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור הצעה של מציע שהוא, אחד מ .ח

עובדיו או אחד מאנשי צוות התכנון שמוצע מטעמו הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע בו, 

ים האחרונות או שהתנהלו נגדו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה, חומרתה, בשבע שנ

או נסיבותיה של העבירה המזמין סבור כי יש בהם כדי להשליך על מועמדותו במסגרת 

 מכרז זה.

עם לעירייה היה ניסיון שלילי המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור הצעה, אם  .ט

המציע הפר התחייבויות חוזיות קודמות ת לגביו או או התקבלו חוות דעת שליליוהמציע 

, וזאת אף אם הצעתו תהא  השנים האחרונות 5סוג, שהיו לו כלפי המזמין, במהלך מכל 

 הזולה ביותר.

, אך לא חייבת, לפנות למציעים, במזמיןיובהר, כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים  .י

נקבו בשיעור  או יותר תי הצעותלצורך קבלת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, במקרה שש

. פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב המחיר בהתאם הנחה זהה

להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה 

  כהצעה הסופית.

חתימה על המזמין יודיע לזוכים העיקריים וכן לזוכים הנוספים, את המועד שנקבע ל .יא

 ימים. 10ימים או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על  10ההסכם בהודעה מראש של 

עד לאותו מועד יידרשו הזוכים העיקריים והזוכים הנוספים להמציא למזמין את 

 המסמכים הבאים ולקבל אישור המזמין:

ף להסכם המצור 1ג'-ו נספח ג'אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח המצורף לנוסח  .1

 למסמכי המכרז. כנספח י'

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין. .2

לא עמד מי מהזוכים העיקריים ו/או מי מהזוכים הנוספים בדרישות האמורות או בחלקן  

יהיה המזמין רשאי לא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי  

ין על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרת המוקנות למזמ

כזה, יהיה המזמין רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור 

 לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

ם במקומות הבאי יתה יה םשהצעת ים"כשיר שני" מציע -המזמין יהיה רשאי לבחור כ .יב

 מי ההתקשרות עם  דהבמישל מציעים שעמדו בתנאי הסף. הכשרות מבין ההצעות 

צא לפעול מכל סיבה שהיא או אם יחליט המזמין להפסיק את תלא  יםהזוכ יםהמציעמ

בשל אי שביעות רצון מתפקודו, רשאי המזמין, להתקשר עם  יםהזוכמי מההתקשרות עם 

ה"זוכה השני". אם יחליט המזמין לעשות כן, מתחייב ה"זוכה השני" לחתום על הסכם 

ממועד ההודעה על כך או במועד אחר  יום 14תוך סמכי המכרז התקשרות המצורף למ

 אשר ייקבע ע"י המזמין.
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כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את  .יג

 ה"זוכה השני" אם יידרש לחתום על החוזה.

 הוראות בנושא ביטוח  .11
 

ידי הזוכה במכרז, -על תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים .א

להסכם המצורף  1ג'-ו 'גנספח כ מצורףאשר התואמים לנוסח האישור לקיום ביטוחים 

 .(למסמכי המכרז  י'כנספח 

יידרש לעמוד בכל דרישות הביטוח וזוכה נוסף(  יםעיקרי יםזוכשני )הזוכה במכרז זה  .ב

 ז.למסמכי המכר י'כנספח להסכם המצורף  1ג'-ו 'ג בנספחכפי שמפורטות 

הביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות במסגרת על המציע ל .ג

החוזה ואישור קיום הביטוחים וכן את מהות ופירוט העבודות במלואן כפי שפורט 

 במסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת   .ד

 הקבועים לכך.שאלות ההבהרה במכרז במועדים 

ידי -אשר יומצאו על למסמכי המכרז י'כנספח להסכם המצורף  1ג'-ו 'גלנספח שינויים  .ה

 לגרום לפסילת הצעתו וזכייתו.עלולים הזוכה לאחר קבלת הודעת זכייה 

-וג' נספח )מובהר כי בשלב הגשת ההצעות לא נדרש להגיש את אישור קיום הביטוחים  .ו

ידי המבטח וכי החוזה ואישור -חתום על כי המכרז(למסמ י'כנספח  להסכם המצורף 1ג'

קיום הביטוחים ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד. עם זאת, חתימת המציע על 

וזה ובאישור המסמכים האמורים מהווה את אישורו כי בדק עם מבטחיו את האמור בח

טוחי קיום הביטוחים וכי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסוי הבי

 הנדרש.

המציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין  .ז

טרם התחלת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום 

ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה -כדין על

פוף לדרישתו הראשונה בכתב, העתקים מפוליסות הביטוח במכרז כי ימציא למזמין, בכ

 הנדרשות. 

אישור אחר  ום ביטוחים כאמור לעיל וכליקאישור  ככל שלא ימציא המציע מסמך .ח

טוח הקבלן, יהא המזמין רשאי למנוע את התחלת ביצוע הנדרש לגבי אחריות ובי

 .ואף לבטל את זכיית הזוכה בשל מחדל כאמור העבודות בגין כך
 

 אים נוספיםתנ .12

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או את ההזמנה מכל סיבה שהיא רשאי לבטל  מזמיןה .א

מבלי . של המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעתבמכרז וזאת  הההסכם שייחתם עם הזוכ

אישורים שונים לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 

היתרים ו/או אישורים קעי ישראל ו/או קבלת תקציבים ו/או לרבות אישור רשות מקר
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ו/או לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  ו/או הסכמות שונות,של גורמים אחרים 

או לדחייה במועד כאמור לעיל  הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז

עבודות. בעצם הגשת ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע ה

ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, 

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

מסור  הדברמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, ו ואינ מזמיןה .ב

 .מזמיןהבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

מזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של ה .ג

המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר 

 שהוצע על ידו.

בהגשת ההצעה מצהיר ומתחייב המציע כי הצעתו הוגשה ללא תיאום עם מציע אחר.  .ד

המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  צעות/ההמזמין שומר על זכותו לפסול הצעה

 כי הינה בתיאום בין מציעים.  המזמין,

המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  .ה

 להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

וצאות כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לת .ו

 ההליך.

 

 בכבוד רב,                     

                  ____________ 

 עיריית קרית גת

 :מתכנןהצהרת ה

 

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

         _________________________ 

 מתכנןה                    

(/השותפות הרשומהחתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד)  
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 2018/28מס' מכרז/חוזה ל - ספח א'נ

בפרויקט כרמי  ינוךוחלבניית מבני ציבור יעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת -גת

 

 העבודות/השירותים/תכולת העבודה

 

אחד מהם אושרה תכנית מתחמי מגורים שביחס לכל  4שכונת כרמי גת בקרית גת כוללת 

 מפורטת:

  2/140/02/9תכנית  – 07מתחם 

  4/140/03/9תכנית  – 02מתחם 

  1/140/02/9תכנית  – 01מתחם 

  3/140/03/9תכנית  – 03-04מתחם 

 

הכלולים בתכניות אלה, אשר טרם נערך להם  מבני הציבורים ינוצמלהלן שברשימה 

 .תכנון

 

. כרמי גתבמבני הציבור  לגביהמלאים  יםהתכניות הנ"ל קובעות את הפרטמובהר, כי 

הרשימה המפורטת להלן היא כללית ואינדיקטיבית בלבד ובכל מקרה של סתירה בין 

 הרשימה לבין התכניות, יקבע האמור בתכניות.

 

העירייה תעביר למציע הזוכה את עבודת התכנון ביחס לאיזה מבנה שהיא מובהר, כי 

 שתנים ולשיקול דעתה הבלעדי.מוצאת לנכון, והכל בהתאם לצרכיה המ

 

 למציע הזוכהמובהר כי העירייה אינה מתחייבת לתכנן או להעביר  נוכח האמור לעיל,

 .במכרז את התכנון של איזה מהמבנים הכלולים ברשימה להלן

 

קרקע  ,11של משהב"ש, )פרק  8מובהר, כי תכולת העבודה תהיה בהתאם לתהליך 

 מכרז )על נספחיו(.ובכפוף להוראות מסמכי ה(, וביסוס

 

/  םתכנון של מבניגם העירייה תהיה רשאית להעביר למתכננים בכפוף לתנאי המכרז, 

 .שאינם כלולים ברשימה להלן עבודות

 

כמו כן העירייה תהיה רשאית להעביר למתכננים גם תכנון של מבנים / עבודות מחוץ 

בשטח מצפון לכרמי גת לשכונת כרמי גת )שאף הם אינם כלולים ברשימה להלן(, לרבות 
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שטחים ברחבי העיר קרית גת שלגביהם נחתם הסכם גג נוסף בין העירייה לבין רמ"י בו

 שטחים ברחבי העיר קרית גת שאינם כלולים בהסכמי הגג.בומשרד האוצר ולרבות 

 

 :להלן הרשימה

 

 01מבנים מתחם 

מס' 
 מגרש

שטח  כיתות תיאור המבנה
 הקצאה

שטח מבנה 
 משוער

  8,790        14500 42 801מקיף בי"ס  801
  3,654        4950 24 801בי"ס יסודי א 

  700          1350   801אולם ספורט יסודי א 
  3,654       5400 24 801בי"ס יסודי ב 

  1,250       2100   801אולם ספורט יסודי ב 
   801מתנ"ס 

1900 
      1,500  

  300          801ספריה 
  400          801מרכז יום לקשיש 

  4,000       2352   801קאנטרי 
  750          588   801אודיטוריום 

  1,800       2760   801מושבים  700אולם ספורט 
  550          738 4 801גני ילדים 
  420          775   801בית כנסת 

  440          800 3 802מעונות  802
  410          920 3 802גני ילדים 

  200          290   802מקווה 

 5 803גני ילדים  803
1648 

         700  
  350            803בי"כ 

  440          800 3 804מעונות  804
  250          853   804מרכז לבריאות המשפחה 

  260          400 2 805גני ילדים  805
  440          800 3 805מעונות 

  350          441   805מרכז לגיל הרך 

   806בי"כ  806
1659 

         350  

  700          5 806גני ילדים 

  350          1928.8   701מוקד רואה קדמי  701
  350          1928.8   701מד"א 

  350          1928.8   701כיבוי אש 
  350          1928.8   701משטרה 

  800           2,000      702מרכז תחזוקה  702
  700           1,500      702חווידע 

  350           1,500      702מועדון נוער 
  350           1,500      702מתי"א 
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 04-03מבנים מתחם 

 

  

 וךמבני חינ
מס' 
 כיתות

 24 בית ספר יסודי

 24 בית ספר יסודי

 42 בית ספר מקיף

 9 מעון יום

 20 גן ילדים 

  

 רשות מבני ציבור
מס' 
 מבנים

 4 בתי כנסת

 2 מקווה

 1 מתנ"ס + אולם ספורט
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 2018/29מכרז/חוזה מס' ל ב'ספח נ

קרית  -פרויקט כרמי גתוחינוך ב לבניית מבני ציבוריעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 גת

 

 מחירההצעת 

 

 (בשני עותקים – יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 
 הוא כדלקמן: 25%של משהב"ש פחות  8שיעור ההנחה המוצע על ידי ביחס לתעריף על פי תהליך 

 

לבניית מבני ציבור בקרית  ייעוץ קרקע וביסוסכי ידוע לי שהתמורה עבור שירותי הנני מאשר בזאת 
וההנחה  25%פחות  (, קרקע וביסוס11פרק ) של משהב"ש 8כרמי גת תחושב לפי תהליך  –גת צפון 

 25%יהיה בהתאם לסכום המצטבר של  8המוצעת במסגרת המכרז. ידוע לי שחישוב ההנחה מתהליך 
 + ההנחה המוצעת(. 25%וההנחה המוצעת במכרז  )

 
לבניית מבני  ייעוץ קרקע וביסוסעבור שירותי תכנון רה כמו כן, הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שהתמו

להסכם  1ב'בנספח בקרית גת צפון, תחושב בהתאם לשלבי התשלום המפורטים  וחינוך ציבור
 למסמכי המכרז. כנספח י'המצורף 

 

תכנון מבנים שירותי תכנון ושכר  8נוהל שפורסם ע"י משהב"ש וכותרתו "תהליך  :"8"תהליך 
האחרונה המפורסמת  , בהתאם לגרסהתכנון מבנים" -8טרחה", המכונה גם "תהליך 

 8(. מובהר, כי לכל דבר ועניין במכרז זה נוסח תהליך 2018 במועד פרסום המכרז )מרץ
על פי הגרסה המפורסמת במועד פרסום המכרז יישאר ללא שינוי גם אם יחולו שינויים 

 ו/או המסמך יבוטל ו/או יפורסם אחר במקומו. 8במסמך תהליך 
 

 __________________________תאריך: __________________

 

 ___________________שם התאגיד המציע: ________________

 

 ______________________שמות החותמים בשם התאגיד המציע: 

 

  ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

  

 בשני עותקים - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 במילים: __________________________ באחוזים: % ____________ המוצעת הנחה 

 אחוזים.
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   2018/29 מס'מכרז/חוזה ל 1נספח ב'

 וחינוך  לבניית מבני ציבוריעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת -בפרויקט כרמי גת

 

 הסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף"

 
 למחוק את המיותר(: –כי )יש לבחור אחד מהשניים הריני מאשר בזאת 

 
 
המכרז )על  למסמכי 6להיבחר כ"זוכה נוסף" כמשמעותו במסמכי המכרז )לרבות סעיף . אני מעוניין 1

 (, אם הצעתי תעמוד בתנאים לכך ולא תעמוד בתנאים לבחירה כ"זוכה עיקרי" במכרז.תתי סעיפיו(
 

 ככלל, בכוונת המזמין למסור את העבודות לזוכה העיקרי.הנני מאשר בזאת, כי ידוע לי כי 
 

במקרה ת עבודה כלשהי, לרבו לזוכה נוסףאם המזמין יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר 
לבצע את העבודה בהתאם לתנאי  הזוכה הנוסף מהזוכה העיקרי, עלשל חוסר שביעות רצון המזמין 

 .ההצעה
 

עבודה כלשהי או לא  הזוכה הנוסף להסרת ספק מובהר, כי ידוע לי שייתכן שלא תועבר לטיפול
טענה בקשר לא יהיו לי כל דרישה ו . אם אבחר כזוכה נוסף,תועבר לטיפולי עבודה במשך זמן רב

 לכך.
 
 

 –או )מחק את המיותר( 
 
 
למסמכי המכרז  6. אינני מעוניין להיבחר כ"זוכה נוסף" כמשמעותו במסמכי המכרז )לרבות סעיף 2

 (.)על תתי סעיפיו(
 
 
 
 
 

 שם המציע: _______________________________________.
 

 חתימה:__________________________________________.    

 

 

 

 
 עיל.לכ"זוכה נוסף", יחתום על ההצהרה ד להיבחרמציע שמעוניין  •
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   2018/29 מכרז/חוזה מס'ל 'ג נספח

 -פרויקט כרמי גתוחינוך ב לבניית מבני ציבוריעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

 
המועסקים על   מהנדסים/הנדסאיםו פרטי ניסיון מקצועי של המציע

 ידו

 
 הצהרת המציע

 
 ע: ____________________המצי

 
 שם המצהיר מטעם המציע:   _____________________

 
 תפקיד המצהיר מטעם המציע: ____________________

 
 תאריך: ________________

 
מצהיר ומאשר בזאת כי הוסמכתי על ידי המציע לחתום על תצהיר זה ולמסור את  אני הח"מ .1

המועסקים על  /מתכננים/יועצים/הנדסאיםהמהנדסיםשל ופרטי הניסיון המקצועי של המציע 

 ידו כמפורט להלן.

 
שנים לפחות בייעוץ קרקע וביסוס של מבני ציבור ו/או  10אשר בזאת כי למציע ניסיון של הריני מ .2

 מספר שנות הניסיון של המציע בייעוץ קרקע וביסוס הוא ______שנים. חינוך

 
רד הינו בעל תואר שני ממוסד אקדמאי מוכר כי המנהל בפועל של המש ,צהיר בזאתהנני מ .3

 ביסוס.הנדסת קרקע ובישראל בתחום 

 
פנקס המהנדסים והאדריכלים הנני מצהיר כי המציע מעסיק לפחות מהנדס רשוי הרשום ב .4

  קרקע וביסוס.בתחום 

 

מועד רישום בפנקס  רשוישם מהנדס  
המהנדסים 
 והאדריכלים

יעוץ מספר שנות ניסיון 
 בנים למקרקע וביסוס 

1.    

2.  
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, בפנקס המהנדסים והאדריכלים הרשומים מהנדסים 2הנני מצהיר כי המציע מעסיק לפחות  .5

 .שנים לפחות 4למבנים של יעוץ קרקע וביסוס בעלי ניסיון  שהינם

 

מועד רישום בפנקס   /הנדסאישם מהנדס 
המהנדסים 
 והאדריכלים

יעוץ מספר שנות ניסיון 
 ם למבניקרקע וביסוס 

1.    

2.  
 

  

3.  
 

  

 
4. 

   

 
 

 
 חינוך ו/או מבני 5-רשויות מקומיות ל עבוריעוץ קרקע וביסוס י ביצע הנני מצהיר כי המציע .6

 .2015-2018ועבודת הייעוץ הושלמה במהלך השנים  ,לפחות ציבור

 

  ציע:ע"י המ 2015-2018בין  הושלםשלהם ייעוץ הקרקע וביסוס ש /ציבורפרטים על מבני חינוך

 
מועד  מבנה      

 השלמת

 התכנון

 הרשות

בוצע  השעבור

 התכנון

שם איש הקשר 

ברשות 

המקומית 

 ותפקידו

מס' 

 טלפון
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 _______._תימה:___________ח

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

המשמש  מספר רישיון:______________ _____________________ עו"ד,אני הח"מ, ____

ביום ' התאגיד(, מאשר בזה כי )שם התאגיד ומס :________________________כעו"ד של המציע

, שזיהה עצמו _____________________,  _______________ _________, הופיע בפני מר/גב'

ר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את בפני לפי ת.ז. מס':_________/המוכ

האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

  ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         
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   2018/29 מכרז/חוזה מס'ד' ל נספח

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתיעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

 

 עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע אישור

 

 לכבוד

 עיריית קרית גת

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

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

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

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

מת מוטבעת הכוללת ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חות

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

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

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

 ** נא מחקו את המיותר.
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   2018/29 'מכרז/חוזה מסנספח ה' ל

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתיעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק 

  עסקאות גופים ציבוריים

 
_ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק אני הח"מ ____________________________ .1

* / רואה חשבון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 ידיעתי:

 

 
 

 _______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם     שם             

 
 

פי פקודת מס הכנסה -ת והרשומות שעליו לנהל עלמנהל*/ פטור מלנהל* את פנקסי החשבונו א.
 .1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

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

 מס ערך מוסף.
 
     אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה  .2

בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של    כלשהי 
 הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

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

 
 
 
 
 
 
 
 

___________ ____________ ____________ ____________ 
 תאריך חתימה מס' רשיון שם       
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   2018/29 מכרז/חוזה מס'נספח ו' ל

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתיעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת
 

 

 נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות 
 

_________, אני הח"מ ___________ ______________ הנושא ת.ז. מס' ___________  _____
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

  -בזאת בכתב כדלקמן 
(, שהוא הגוף המבקש "המציע: "הנני נותן תצהירי זה בשם ________________________ )להלן .1

ייעוץ קרקע למתן שירותי  29/2018 ( במכרז מספר: "העירייה"להלן)עיריית קרית גת להתקשר עם 
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה כרמי גת  -בקרית גת צפוןלבניית מבני ציבור  וביסוס

 בשם המציע.
 

את התיבה × -הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז: )נא לסמן ב .2
 הרלוונטית(

 
 

 מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, לא הורשעו,  המציע ו/או מי ממנהליו ו/או
בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה 

 וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.
 

 ורשי החתימה שלו, הורשעו, המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממ
בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה 

 וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.
 

 -לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
גם בעל השליטה בו או  -וא חבר בני אדם ידי תושבי ישראל, ואם התושב ה-, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.
 .1968 -, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 'שליטה'

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
_______________ 

 המצהיר        
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא/ים ת.ז. הנני מאשר כי היום _________________, הופיע/ו 

מס' ___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/יו צפוי/ים 

 נכונות תצהירו/ם וחתם/מו עליו בפני. לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה/ו כן,  אישר/ו את

                               _________________ 

         

 )חתימה וחותמת עו"ד(                                                                                   
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   2018/29 מכרז/חוזה מס'נספח ז' ל

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתוס יעוץ קרקע וביסלמתן שירותי 

 קרית גת

 וחוק שכר מינימום נוסח תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים
נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

זרים( והעדר עבירות לפי חוק שכר מינימום )תיקון  חוק העסקת עובדים -)להלן במסמך זה  1991-התשנ"א
 חוק שכר מינימום(. -( )להלן במסמך זה 2002 -, התשס"ב 3מספר 

 
אני הח"מ ___________ ___________ הנושא ת.ז. מס' ___________  ___________, לאחר 

עשה כן, מצהיר בזאת שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא א
  –בכתב כדלקמן 

 
(, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "המציע: "הנני נותן תצהירי זה בשם _______________ )להלן .1

 (. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.העירייה"" :גת )להלן עיריית קרית 
 

  -בתיבה המתאימה(  X)יש לסמן  הנני מצהיר בזאת, כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע במכרז .2
 
     לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  -לא הורשעו בפסק

 בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.
     י חוק העסקת עובדים זרים בפסקילפ 2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי 

 במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה. דין חלוטים, אך
      במקרה שהורשע כאמור לא תתקשר החכ"ל עמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין במשך שנה 

שנים  3במשך  -מפעם אחת  אחת מיום שניתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר
 מיום שהורשע לאחרונה.

  -בתיבה המתאימה(  X)יש לסמן מצהיר בזאת, כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע  הנני      .3
 
     דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי  -לא הורשעו בפסק

 למכרז.
     דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה  -הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום בפסקי

 לוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.חלפו ש
     במקרה שהורשע כאמור, לא תתקשר החכ"ל עמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין, במשך שנה 

שנים  3במשך  -אחת מיום שניתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר מפעם אחת 
 מיום שהורשע לאחרונה.

  -נחים הבאים לעניין תצהיר זה יהיו המו      
      גם בעל השליטה בו  -ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם  -, מי שנשלט על 'בעל זיקה'     

 או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.
 .1968 -, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 'שליטה'

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 דין-אישור עורך

 
הנני מאשר כי היום _________, הופיע/ו ה"ה _________________ הנושא/ים ת.ז. מס' 

___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, ולאחר  
ים  בחוק, אם לא שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/יו צפוי/ים לעונשים הקבוע

 יעשה/ו כן,  אישר/ו את נכונות תצהירו/ם וחתם/מו עליו בפני.
          _______________________ 
 דין )חתימה וחותמת( -עורך                
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  2018/29 מס'מכרז/חוזה נספח ח' ל

 -ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גת לבניית מבנייעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 גת קרית

 

נוסח תצהיר בדבר התחייבות המציע לקיום חוק שיוויון לאנשים 

 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

 

 אני הח"מ _______________ ת.ז. ______________

_ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

מכרז "( במסגרת המציעבשם ___________________ שהוא המציע )להלן: " הנני נותן תצהיר זה

בקרית גת עיריית קרית גת עבור  לבניית מבני ציבור ייעוץ קרקע וביסוסלמתן שירותי  29/2018מס' 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  צפון,

 

 במשבצת המתאימה(: x)סמן 

  לא חלות על המציע. 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 מקיים 

 אותן.        

 חלות על המציע 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xש לסמן נדר

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  xעובדים או יותר נדרש לסמן 100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום נתבחי החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמקרה ,1998-התשנ"ח

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא 1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו בחינת יישום

 )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
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 חתימה וחותמת  שם  תאריך
 

 

 

 אישור עורך דין

 

מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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   2018/29 מכרז/חוזה מס'נספח ט' ל

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתיעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

     ד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגו

  
 

 "(העירייהלבין עיריית קרית גת בע"מ )להלן: " (המתכנן"ובין  ____________ )להלן:" הואיל
לאספקת  "(ההסכםנחתם הסכם מיום _______חודש______ שנה _______ )להלן: "

 (;"העבודות"ו/או  "השירותיםהשירותים המפורטים בהסכם )להלן: "
 

 שאר, לשם אספקת השירותים לעירייה;או כנותן שירותים, בין ה עץ/יומתכנןכואני מועסק  והואיל
 

והעירייה הסכימה להתקשר עם המתכנן בתנאי שהמתכנן לרבות עובדיו, נותני שירותים  והואיל
להלן  רמטעמו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כפי שתוגד

על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש  והכל בהתאם לקבוע בהתחייבות זו, כמו גם
  לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

 
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או  והואיל

יבוא לידיעתי מידע, או ידע כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, 
מסוגים  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91עסקי, שרטוט או ידיעה כהגדרתה בסעיף סוד מסחרי/

שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור או מידע אחר שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם 
או מידע שידיעתו יכול שתשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, 

בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי כשמידע זה יכול שיהיה בין 
אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, 

 "(;המידעמסמכים ודו"חות )להלן: "
 

כל אדם והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא ל והואיל
 עירייההמוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור ה העירייהאו גוף כלשהם מלבד לנציגי 

או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה  עירייהוהמוסמכים מטעמה מראש ובכתב עלול לגרום ל
 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118פלילית לפי סעיף 

 
עץ ימלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים לפי ותנאי לחתימת ההסכם הינו שהמתכנן / יו והואיל

נוהל בדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות 
הסדר למניעת ניגוד עניינים ככל שיוכן ע"י היועץ המשפטי  ובחתימת 2/2011שבחוזר מנכ"ל 

 לעירייה;
 
 

 ן: אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי העירייה כדלקמ
 

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

ל סוג שהוא שלא בהתאם ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לשימוש מכ
 לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

  עירייהידי ה-ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי משך כל תקופת העסקתי על .4
רין ובין או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במיש

בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא 
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מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 
 שהוא. 

ו לנקוט אמצעי זהירות ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות ז .5
לרבות שמירת על סודיות המידע, ובכלל זה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 

 בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי אחר מטעמי את האמור בהתחייבות ששמירת  .6
 סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

ין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר להיות אחראי כלפיכם על פי כל ד .7
ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה 

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

בלתי מכם להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקי .8
או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף 

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עירייהעקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ה
 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

ו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש ב .9
או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או  עירייההתחייבות זה או שמכוח מתן השירותים ל

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים 
קרובי או של גוף שאני או לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של  עירייהל

קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון 
מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

ם/מבקרים  שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצי
  )להלן: "עניין אחר"(. 

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או  .10
לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של  עירייהעיסוקי במסגרת מתן השירותים ל

 גוף שאני או קרובי חבר בו.

ר ניגוד עניינים כתנאי לחתימת ההסכם עם העירייה ובכל המתכנן מתחייב למלא שאלון לאיתו .11
עת שיתבקש ע"י היועץ המשפטי לעירייה, לחתום על הסדר למניעת ניגוד עניינים עליו יורה 
היועץ המשפטי לעירייה ולפעול בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לעירייה. כן מתחייב המתכנן 

משפטי לעירייה בכל מקרה בו יחול שינוי בתוכן להודיע באופן מיידי, ללא דיחוי, בכתב ליועץ ה
בכתב את מלוא המידע  נים, למסור לויהצהרות המתכנן/יועץ בשאלון לאיתור ניגוד עני

   הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיו.

   

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או  .12
לויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעי

 בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו 

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 ש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. התחייבותי זו לא תפור .13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .14
 כתב התחייבות זה.  

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית  .15
 לרבות ההסכם. פי כל דין או הסכם -על עירייהל

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום 
 

 תאריך: _______________________
 

 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________ 
 

 חתימה: _____________________
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   2018/29 מס'מכרז/חוזה ל 1נספח ט'

 -מי גתוחינוך בפרויקט כר לבניית מבני ציבוריעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

 (2/2011שאלון למניעת ניגוד עניינים )בהתאם לחוזר משרד הפנים 
 
 
 

 שם היועץ:________________________________________.
 השירות המוצע:______________________________________.

 
 פרטים אישיים: .1

 ______________שם:_____________________, מס' ת.ז. _____________, שנת לידה__
 

 כתובת:_________________________________, עיר/ישוב:_______________________
 

 מספר טלפון:_____________________________________.
 

 תפקידים ועיסוקים: .2

שנים אחורה )כשכיר/ה,  4נא פרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 משרה בתאגיד, קבלן/ית, יועץ/ת(: עצמאי/ת, נושא/ת

נא להתייחס הן לתפקידים בשכר והן לתפקידים בהתנדבות )יש לציין במפורש סוגי תפקידים 
 בהתנדבות(:

 
תפקיד ותחומי  תחום הפעילות שם המעסיק

 אחריות
 תקופת העסקה

    
    
    
    
    
    
 

 תפקידים ציבוריים: .3

י וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים פירוט תפקידים בשירות הציבור
 שנים אחורה. 4קודמים לתקופה של 

 
תפקיד ותחומי  תחום הפעילות שם המעסיק

 אחריות
 תקופת העסקה

    
    
    
    
    
    
 

 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים: .4
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לים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין נא לפרט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבי
 שנים אחורה. 4ציבוריים ובין שלא ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות של 

 
שם 

התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

סוג כהונה )דח"צ,  תאריך כהונה
דירקטור מטעם בעל 

 לפרט( -מניות

פעילות מיוחדת 
 בדירקטוריון

    
    
    
    
    
 

 קשר לפעילות הרשות המקומית: .5

האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות 
של הרשות המקומית או לגופים קשורים אליה )ובכלל זה גישה או קשר לתאגידים סטטוטוריים 

ה, רושנים אח 4ם נוכחיים ולתקופה של ולקשרי שבשליטת הרשות המקומית(. נא להתייחס לזיקה
 ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או  -"בעל עניין בגוף"

 בת הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.
 

 כן/לא
אם כן 

 __________________________________________לפרט:_____________________
________________________________________________________________________

_ 
________________________________________________________________________

._ 
 

 פירוט קשר של קרובי משפחה לרשות המקומית .6

 קרוב משפחה או נציג מכהן נבחר ציבור קרוב משפחה? כן/לאהאם ברשות המקומית מועסק 
 

 נא לפרט:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
. 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן,  -"קרוב משפחה"
 חותנת, חמות, חתן, כלה, נכד ונכדה.

נא לפרט, ככל שקרוב משפחה מכהן בתפקיד ציבורי ו/או בדירקטוריון ו/או בגופים שיש להם זיקה 
 (2-5בשליטתה )כמפורט בשאלות  לרשות המקומית ו/או מצויים

 כן/לא
נא 

 לפרט:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

._ 
 

 ים:עניינים שלך או קרוב משפחה העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינ .7

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים להעמיד 
 אותך בחשש לניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור לספק למועצה?

ני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד דודה, חותן, בן זוג, הורה, בן, בת וב -"קרוב משפחה"
 חותנת, חם חמות, חתן, כלה, נכד ונכדה.

 כן/לא
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אם כן 

 פרט:________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_ 
________________________________________________________________________

. 
 

תפקידים, עיסוקים, כהונות, ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים להעמידך במצב  .8
 של חשש לניגוד עניינים:

ל האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרי של קרוב משפחה או של חברים ו/או ש
שותפים עסקיים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה עומד לספק 

 למועצה?
 כן/לא

 אם כן פרט:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

___________.____________________________________________________________ 
 

 נכסים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים: .9

האם ידוע לך על נכסים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה עומד 
גופים שאצה או קרוב משפחה  לספק למועצה? )כולל נכסים של קרוב משפחה, חברים, שותף עסקי,

 בעל עניין בהם(.
בן זוג, הורה, בן, בת,ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן,  -"קרוב משפחה"

 חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד ונכדה.
ן או בת לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או ב -"בעל עניי בגוף"

 הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.
 כן/לא

 אם כן פרט:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________.____________________ 
 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים: .10

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד 
 עניינים בתפקיד שאליו אתה מועמד?

רובים ושותפים עסקיים( של נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים ק
 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

 כן/לא
 אם כן, פרט:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
.______________________________________________________________________ 

 
 יש לצרף קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון

 
 
 

 הצהרת המציע    
 

/או לשותף עסקי, כל המידע והפרטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או לקרוב משפחה ו/או מקורב ו .1
 הם מלאיים, נכונים ואמתיים למיטב ידיעתי.
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לא ידוע לי על עניין אחר העלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים  .2
 אותם אני אמור לספק לחברה.

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים במילוי  .3
 עד לבדיקה וקבלת הנחיה של מנכ"ל החברה. תפקידי

אני מתחייב, כי בכל מקרה  שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך  .4
הדברים הרגיל, אדווח לגורמי הרשות המקומית )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור את המידע 

 הרלוונטי בכתב ואפעל לפי ההנחיות.

 
 

 ______       חתימה:_____________________________תאריך:____________________
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   2018/29 'מכרז/חוזה מסנספח י' ל                

 -לבניית מבני ציבור וחינוך בפרויקט כרמי גתיעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 

 קרית גת

 

 הסכם למתן שירותים
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 סכם למתן שירותיםה     
 

 

 
 הסכם

 2018ביום ____ בחודש ____   ב______שנערך ונחתם 
 
 
 :בין

 עיריית קרית גת
 קרית גת, 4קניון לב העיר קומה 

 ("העירייה"ו/או  "המזמין)להלן: "
 מצד אחד

 
 לבין
 

___________________ 
 מ___________________

 ("יועץהו/או " המתכנן")להלן: "
 מצד שני

 

)להלן:  מקרקעי ישראל רשותובשיתוף עם  "(העירייה)להלן: " עיריית קרית גתו הואיל
תכנית מתאר שמספרה מקדמים תכנון ופיתוח של חטיבת קרקע על פי  ("רמ"י"

השכונות ")להלן: ותכניות מפורטות המקודמות בתחום תכנית המתאר  140/02/9
 "(;הפרויקט"או " הצפוניות

גת התקשרו בהסכם במסגרתו הוגדרו בין היתר עקרונות העבודה עיריית קרית י וורמ" והואיל
 ;המשותפת שיבוצע על ידי העירייה ממקורות מימון שיועמדו על ידי רמ"י

ובמסגרת הפרויקט מקדמת העירייה תכנון וביצוע של בניית מוסדות ציבור במתחמים   והואיל
 ;שונים

לבניית מבני  ייעוץ קרקע וביסוס למתן שירותי 29/2018והמתכנן זכה במכרז מס'  והואיל
 ;"(המכרזכרמי גת )להלן: " – בקרית גת צפון ציבור

מעוניין להעניק למזמין את השירותים, ע"פ הדרישות והתנאים המפורטים  והמתכנן  והואיל
 ;ובכל יתר מסמכי המכרז בהסכם זה

המזמין מעוניין ובכפוף לחתימתו על הסכם זה, וקיום יתר הדרישות המפורטות להלן, והואיל 
 המתכנן;עזר בשירותי ילה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות ונספחים .1
 

 חלק בלתי נפרד ממנו. מהוויםלהסכם זה והנספחים הצרופים לו  המבוא .1.1
 
זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש  בהסכםכותרות הסעיפים  .1.2

 סכם.לצורך פרשנות התניות בה
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 זה: בהסכם .1.3
 
 הפרויקט מנהל להיות המזמין ידי על בכתב שהתמנה מי –" הפרויקט מנהל"

  ;למתכנן בכתב בהודעה הפרויקט מנהל את להחליף המזמין ויכול, לעניין הסכם זה
 
 

 מקצועי מתכנן יהיה הוא כיבכתב  אישר שהמזמין מי –" בפרוייקט מתכנן"
  הפרויקט; תכנון במסגרת

 
 הפרויקט; תכנון במסגרת יועץ יהיה הוא כיבכתב  אישר שהמזמין מי -"יועץ"
 
אותם יידרש המתכנן להכין מעת לעת, על  התכנון ותוצרי שירותים –" השירותים"

 ובכל יתר מסמכי המכרז; בנספחיו ,זה בהסכםפי צרכי המזמין וכמפורט 
 
אחרים  עםהמתכנן, בין בעצמו ובין ביחד  שהכין םתוצריה כל –" התכנון תוצרי"

, מפרטים, תוכניות לרבותלרבות מנהל הפרויקט, מתכננים בפרוייקט, והיועצים, ו
, רשימות, חישובים, דיאגראמות, שרטוטים, מפות, תרשימים, כמויות כתבי

   ;באלה וכיוצא , אומדניםפרוגראמות, נספחים, סקרים, סקיצות, חלופות
 
המועסק/ים על ידי המתכנן, שזהותו/ם   יועץ קרקע וביסוס –" השירותיםמבצע "

אשר  והוא/הם לעניין תכנון מבנה מסויים תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין
כאמור בסעיף ביחס לאותו מבנה יטפל/ו בעצמו/ם במתן השירותים מטעם המתכנן 

  ;להלן 5
 
תכנון מבנים שירותי תכנון  8"תהליך שפורסם על ידי משהב"ש  נוהל –" 8תהליך "

בהתאם לגרסה האחרונה  תכנון מבנים" -8, המכונה גם "תהליך -ושכר טרחה"
 בהסכם, כי לכל דבר ועניין (. מובהר2018המפורסמת במועד פרסום המכרז )מרץ 

שינוי  על פי הגרסה המפורסמת במועד פרסום המכרז יישאר ללא 8זה נוסח תהליך 
ו/או המסמך יבוטל ו/או יפורסם אחר  8גם אם יחולו שינויים במסמך תהליך 

  .במקומו
 

וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע  משמעגם ברבים  ביחידהאמור  .1.4
 וההפך.

 

 .הגרגוריאני הלוח לפי הינם זה בהסכם וזמנים מועדים .1.5
 
 המתכנןהצהרות  .2

 בזאת כי: ומתחייב מצהיר המתכנן
 

דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו  לגביקיבל הסבר מפורט וא ה .2.1
 , והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.שירותיו

 
ח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות ווברשותו כ םשירותיההוא בעל ניסיון במתן  .2.3

 לו לתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה. המאפשר

 

 השירותיםל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן , בכל עת, כלרשותועומדים  .2.4
 בהתאם להסכם זה. 
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 .כאמור בהסכם זהיספק את השירותים במועדים הוא  .2.5
 

הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע את  .2.6
העבודה על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם 

ר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת, בדייקנות, הקש אישלהנחיות 
ל ו, הכהנדרשיםביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים 

 בכפוף להוראות הסכם זה.
 

, עריכת אמדני לתכנון הנוגעים המקצועיים והמסמכים התכנון נהלי את מכיר הוא .2.7
משרד החינוך , של המזמין, תכניות ומפרטים למכרזי ביצועעלויות והכנת 

מקרקעי רשות  ,משרד הבינוי והשיכוןוהתרבות, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, 
ולפי שינויים,  לפיהם יפעל וכי, וכל רשות אחרת הנודעת לבניית מבני ציבור ישראל

 .עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם
  

 אלא, עליו חלה ,ןהתכנו תוצרי לטיב ובפרט, השירותים לטיב שהאחריות לו ידוע .2.8
 .זה בהסכם אחרת נקבע אם

 
 או/ו מתכנניםו/או  וביסוסיועצי קרקע  יעסיק או/ו מעסיק שהמזמין למרות כי .2.9

 וולנציגי למזמין שיש למרות וכי, אחרים מקצוע בעלי או/ו מהנדסים או/ו יועצים
 לגרוע אלה כלב שאין הרי, המתכנן של פעולותיו את ולבקר לפקח הכוחות

 .שיכין התכנון תוצרי של ואיכותם לטיבם המקצועית מאחריותו
 

 או פיו על שתינתן הודעה בכל או מכוחו או זה בהסכם באמור שאין לו ידוע כי .2.10
 .בדין הקבועה חובה מכל המתכנן את לשחרר כדי, ביצועו במסגרת

 
 זכאי יהיה אל הוא וכי וסופית ממצה הינה לפיו או/ו זה בהסכם הנקובה התמורה .2.11

 .זה בהסכם אחרת נקבע אם אלא, שהוא סוג מכל זולתה אחרת תמורה לכל
 

 הענקה או תמורה שום יקבל ולא קיבל לא הוא, זה הסכם לפי התמורה זולת כי .2.12
 או/ו במישרין, זה לחוזה הקשורים, בעקיפין או במישרין, שהם ומין סוג מכל

 .המזמין של ומראש בכתב באישורו אלא, בעקיפין
 

שעות  48יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני, ולכל המאוחר תוך כי  .2.13
במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את  שינויעל כל 

השירותים ו/או על אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי 
עניין אחר שיש בו כדי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל 

 להשפיע על מתן השירותים. 

 

 השירותים וביצועם .3

 :ם כמפורט לעיל ולהלןשירותיההסכם זה הינו למתן 

 בהסכם זהבתנאי המכרז לרבות כמפורט  למפורט בהתאם יבוצעו השירותים .3.1
י הממשלה, הרשויות והגורמים משרד ליתר נהלי בהתאם וכן ,'א בנספחו

 . חינוך ומבני ציבור הרלבנטיים לתכנון מבני

 נספח א'
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ותים. מובהר, כי המזמין יקבע מעת לעת את המבנים שעבורם נדרשים השיר .3.2
 מבלייב להעביר לטיפולו של המתכנן מבנים בהיקף כלשהו. המזמין אינו מחוי

 הקשור ענייני ומנימוק עת בכל, להורות רשאי המזמין יהא, לעיל מהאמור לגרוע
 המוזמנים השירותים בהיקף הקטנה על, מיוחד טעם בשל או/ו מקצועי בשיקול

 לשינויים בנוגע להלן 8 סעיף של מהוראותיו לגרוע כדי באמור אין. מהמתכנן
 . לביטולו או סכםהה להשעיית בנוגע להלן 6 סעיף של ומהוראותיו ולתוספות

 

המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע ששירותי המתכנן יינתנו גם  .3.3
ביחס למבנה או מספר מבנים בתחום עיריית קרית גת, שאינם מהווים חלק 
מפרוייקט כרמי גת. מובהר, כי שירותי המתכנן יינתנו ביחס למבנים אלה בתנאים 

 סכם זה ביחס למבנים הכלולים בפרוייקט.זהים לתנאים שנקבעו במכרז ובה
 לשלבי התכנוןלתכנון כולו והמועדים להתחלה ולהשלמה של מתן השירותים  .3.4

, ייקבעו מעת לעת על ידי המזמין. המתכנן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים השונים
   שייקבעו כאמור.

 

פנה קט, אלא אם ל בביצוע עבודה לשלב כלשהו בפרויהמתכנן מתחייב לא להתחי .3.5
מראש ובכתב למזמין וביקש את אישורו להתחיל לבצע את העבודה על אותו שלב, 
והמזמין אישר בכתב למתכנן להתחיל בביצוע העבודה. להסרת ספק מובהר, כי אם 
המתכנן לא יפנה בכתב למזמין ויקבל את אישורו בכתב לביצוע העבודה, המתכנן 

על אותו שלב, וזאת אף אם לא יהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי עבור העבודה 
המזמין או גורם כלשהו מטעמו ידע או אמור היה לדעת כי המתכנן מבצע עבודה 

 לאותו שלב. 

 

 דרך אבני לעת מעת לקבוע רשאי המזמין יהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3.6
 לגרוע מבלי. מסוימת למטלה ובין ככלל בין, התכנון מטלות לביצוע ותהליכים

 למתכנן הוראות לתת רשאי יהא, הפרויקט מנהל מצעותבא, המזמין, מהאמור
 וכל שלבי הביצוע, ,הביצוע שיטת, ביצועם סדר, השירותים ביצוע קצב בדבר

, לרבות באופן שיש בו משום שינוי של האמור התכנון לביצוע הנוגעת אחרת הוראה
 .זה הסכם הוראות ומיתר להלן 8 סעיף מהוראות לגרוע מבלי והכל ,'בנספח א

 
 עם פעולה שיתוף תוך, לדין בהתאם השירותים בביצוע לפעול מתחייב מתכנןה .3.7

 את לקבל, קט והיועציםהמתכננים האחרים בפרוי, הפרויקט מנהל ועם המזמין
 חובותיו מכל לגרוע מבלי וזאת פיהן על הפרויקט ולפעול מנהלו המזמין הנחיות

 .דין כל ולפי ומסמכיו זה הסכם לפי ואחריותו
 

 הם יהיו, הפרויקט מנהל, והמזמין של סמכותם בדבר האמור מכלליות עלגרו מבלי .3.8
 לתוצרי השלמות או/ו נוסף פירוט להם ימציא כי מהמתכנן עת בכל לדרוש רשאים
 מנהל לכך שיקבע הזמן בפרק הדרוש את ימציא המתכנןו, להם שהעביר התכנון

 שינויים מהמתכנן נדרשו אשר ככל, להלן 8 סעיףמ לגרוע כדי באמור אין. הפרויקט
 .האמור הסעיף לעניין ותוספות

 
 זאת לאור. המקצועית ואחריותו מומחיותו בשל מועסק המתכנן כי בזה מובהר .3.9

 עד הנדרשים התכנון תוצרי לכל אחראי יהיה המתכנן כי הצדדים על מוסכם
 .הפרויקט של להשלמתו

 
יותו חלק לעיל, המתכנן מצהיר ומאשר כי בה 3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3.10

מצוות תכנון, חלה עליו האחריות המלאה לעשות את כל הדרוש מצדו לצורך ביצוע 
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המטלות השונות במועדן, וכי הוא מצדו יעמוד בלוח הזמנים לביצוע המטלות 
 ולהשלמת מתן השירותים. 

 
 עמידת אי וכי זמנים לוח במסגרת פועל שהמזמין לו ידוע כי מצהיר המתכנן .3.11

 עלולה, מהן איזו או התכנון משימות להשלמת לו שנקבעו, יםהזמנ בלוחות המתכנן
, התכנון השלמת של לעלות ומעבר מעל נזקים שלישיים ולצדדים למזמין לגרום
ישלם למזמין פיצוי  המתכנן כי בזאת מובהר .המתחם באיכלוס עיכוב זה ובכלל

  פיגור  םיו כל בגין התכנון משכר)חצי אחוז(  1/2% של קבוע ומוערך מראש בשיעור
 .החוזי ז"מהלו פיגור ימי 10 לאחר

 
 חישובי. מפורטות שיכין עבודה תכניות על יתבססו המתכנן שיכין התכנון תוצרי .3.12

 וברורים משמעיים חד יהיו העבודות ותיאורי הניתן ככל מדויקים יהיו הכמויות
 .לביצוע

 
ם  ביצוע כתב כמויות ואומדים מדוייקי תוצרי התכנון של המתכנן כוללים .3.13

 מנת על יכולתו כמיטב לפעול מתחייב המתכנן .  הביסוסו קרקעהעבור תכנון 
 שהיה המידע בסיס ועל העניין בנסיבות האפשר ככל מדויקים כמויות כתבי להכין

. המתכנן מצהיר ומאשר שידוע לו שסטייה הכמויות כתבי הכנת בעת המתכנן בידי
דנים יהיו גבוהים מהעלויות באומדנים עלולה לגרום לנזקים למזמין, בין אם האומ

 בפועל ובין אם יהיו נמוכים מהן ולפיכך התחייבותו של המתכנן לפעול על מנת
 . יקים ככל הניתן היא תנאי יסודי בהסכם זהשהתכנון וכתבי הכמויות יהיו מדו

 
 בדברים לבוא המתכנן על ביצועם לשם אשר שירותים שהוזמנו התכנון שירותי היו .3.14

לגורמים או  כזו ברשות לחברים או דין לפי תכנון רשותל מידע למסור או/ו
 המתכנן כן יעשה לא, ממשלתיים או מוניציפליים או לכל רשות או גורם רשמי אחר

 .שלב ולכל פעולה לכל המזמין של המפורש אישורו את קיבל בטרם
 

, דיון, שיחה, קשר המתכנן קיים שאם הרי, זה בהסכם מהאמור לגרוע מבלי .3.15
 תכנון רשות או חיצוני תכנוני גורם עם דברים החלפת של אחר אופן לכ או, פגישה

עם גורם ממשלתיים או מוניציפלי או כל רשות או או  מאלה באחד חבר או דין לפי
 .ולמזמין הפרויקט למנהל מכן לאחר בסמוך בכתב כך על ידווח, גורם רשמי אחר

 
 פי על השירותים צועלבי הנוגעת הנחיות למתכנן תןל רשאי היהי הפרויקט מנהל .3.16

 של או זה הסכם שלכלשהו  שינוילאשר  אולם הם לא יהיו מוסמכים, זה הסכם
"(. תכנון הוראת: "להלן)או ביצוע עבודה או מטלה כלשהי בחריגה מהם  נספחיו
 לא כי, בזה מובהר האמור מן לגרוע מבלי. בלבד בכתב תהא כאמור תכנון הוראת

 המזמין אל המתכנן של שיחה או/ו ל"דוא, קמבר, סיכום, מכתב של בכוחו יהיה
 מובהר עוד. זה בסעיף כמפורט חתומות תכנון מהוראות לשנות כדי מטעמו מי או/ו

 להלן 8 סעיףבתוספות או שינויים להסכם זה ייערכו אך ורק על פי האמור  כי, בזה
  ות או שינויים שלא ייערכו בדרך זו.וכי לא יהיה כל תוקף לתוספ

 

 שקיבל הוראה כי המתכנן סבר. הפרויקט מנהל הוראות את לבצע מחויב המתכנן .3.17
ו/או  לתקן או/ו לדין בניגוד לעמוד או/ו בבטיחות לפגיעה להביא עלולה כאמור

 כך על יודיע, ו/או היא מהווה שינוי או תוספת להסכם זהלנוהל של גורם ממשלתי 
 תבאר אשר, בכתב מפורטת בהודעה ולמזמין הפרויקט למנהל דיחוי לאל המתכנן

 החלטה לקבלת עד ההוראה מביצוע ויימנע ההוראה של האמורות המשמעויות את
ובשים לב לגבולות הסמכות של כל  , לפי הענייןהמזמין של או/ו הפרויקט מנהל של

 .אחד מהם
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 התכנון שתוצרי לכך איאחר יהא ,ובשקיפות בחריצות, בהגינות ינהג המתכנן .3.18
 מקצועית וברמה ומפורט מדויק, מלא, שלם באופן המזמין לרשות יעמדו שיוכנו
 ויהא בהתאם להוראות הדין, לתקנים, הנחיות, כללים מקצועיים וכו', ,טובה

 הפרויקט של התכנוניים מרכיביו כל תוצרי התכנון שלו עם של להשתלבות אחראי
 לכך שקבע הזמנים לוח במסגרת, ביותר טובהה באיכות  תכנוני מוצר ליצירת
 .הפרויקט מנהלהמזמין ו הנחיות פי ועל המזמין

 
, שיידרש ככל, המקצועי כיועצו וישמש הפרויקט למנהל בכפיפות יפעל המתכנן .3.19

הנדרשים בקשר עם תוצרי התכנון  התכנוניים והתשומות הצרכים ניתוח לשם
 . שבאחריותו

 
ידיעת מנהל הפרויקט, ל בתחום טיפולו תוקצועימ המתכנן אחראי להבאת סוגיות .3.20

 לבין התכנון תוצרי בין לתאימות להביא מנת על קט והיועציםם בפרוימתכנני
ם מתכנניל המתכנן יעביר זאת בכלל. המזמין דרישות לבין יחדיו וביניהם עצמם

 עבודת על השפעה לו להיות עשויה ואשר ברשותו שיש מידע כל יקט וליועציםבפרו
 . ידיו על המידע קבלת לאחר בסמוך שלהם ןהתכנו

 
ם מתכנניעם התוכניות שיכינו ה ויד על וכנויש התכניות שילובהמתכנן אחראי ל .3.21

 ותשלמ, ותאחיד תותכני לכלל, יקט, היועצים ומנהל הפרויקטהאחרים בפרו
בנושאים שבתחום טיפולו  כי לכך אחראי המתכנן,  מהאמור לגרוע מבלי. ותורציפ

 זה תואמים יהיו עצמו ושלו קט והיועציםם בפרוימתכנניה של התכנון תוצרי  כל
ועם הוראות  לו שנמסרו כפי העובדתיים הנתונים עם ,זה עם זה ומתיישבים זה את

 . הדין, התקנים, ההנחיות והכללים המקצועיים הרלבנטיים
 

 וגורמים גופים עם, סביר באופן יידרש שהדבר ככל, בדברים יבוא המתכנן .3.22
, גורמים ממשלתיים, ורישוי תכנון גופי לרבות, התכנון לתהליך נטייםהרלוו

  .מוניציפליים, רשויות וגורמים רשמיים אחרים
 

 באישורו הצורך בדבר לעיל 3.15 -ו 3.14סעיפים  מהוראת  לגרוע כדי באמור אין
 בהן תפקידים לבעלי או לרשויות המתכנן של לפנייה מזמיןה של מראש הספציפי

 ובדבר חובתו של המתכנן לעדכן את המזמין על ההידברות עמם.
 

 לכל המזמין מטעם מורשה או שלוח, סוכן, נציג יהא לא המתכנן כי, בזה מובהר .3.23
 כתב בידיו נמסר אם זולת ככזה עצמו יציג ולא בפני גורם כלשהו, ועניין דבר

 נוצויי אשר ובהתאם למגבלות המזמין של החתימה מורשי מאת ציפיספ הרשאה
 . זה בכתב

 

מובהר, כי המתכנן אחראי לבצע על חשבונו את כל העבודות הנלוות למתן  .3.24
השירותים, לרבות העתקות וצילומים של מסמכים הדרושים לו ושל תוצרי התכנון 

 ב.שיוכנו על ידו ולרבות רכישת ציוד וחומרים, נסיעות וכיו"
 

סבר המזמין כי לצורך מתן השירותים על ידי המתכנן או לצורך קבלת דיווחים,  .3.25
מידע, וקיום ביקורת על עבודתו, נדרשת התקנתה והפעלתה של תוכנה כלשהי, 
יתקין המתכנן את התוכנה שתירכש על ידי המזמין וישתמש בה בהתאם להנחיות 

 ולדרישות שיקבל מהמזמין.  
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   וביקורת מידע מסירת, דיווח .4
 

 או/ו וחשבון דין, ראשונה דרישה פי על, למזמין או הפרויקט למנהל ימסור המתכנן .4.1
 באופן שיידרש אחר הסבר וכל הדרישה למועד השירותים ביצוע לעניין הסברים

 .ידם על סביר
 

 למנהלו למזמין המתכנן ימסור, לעיל 4.1 קטן-בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .4.2
 מנהל או המזמין שיקבעו אחרים מועד או תכיפות לבכ או שבועל אחת, הפרויקט
. ידו על השירותים ביצוע התקדמות על מפורט וחשבון דין, סביר באופן הפרויקט

 המזמין ידי על ייקבע, ממוחשבים באמצעים היתר בין, זה דיווח יבוצע שבו האופן
 .הפרויקט מנהל או

 
מעקב, ישיבות ן ישתתף בהמתכנכמו כן, על פי דרישת המזמין או מנהל הפרויקט, 

עדכון ותיאום תקופתיות. מועדי הישיבות, תכיפותן והגורמים הנדרשים להשתתף 
 בהן יקבעו על ידי המזמין או מנהל הפרויקט. 

 
 מטעמם ומי הפרויקט מנהל ,המזמין יהיו, זה 4 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי .4.3

 או/ו במסגרת פעילות מתבצעת שבו מקום בכלו המתכנן במשרדי בקרל רשאים
 הקשור בכל המתכנן של פעילותו על ביקורת לקיים מנת על, השירותים מתן לשם

 מנהל, ללמזמין ימסרו מטעמו מי וכל המתכנן. הוראותיו קיום ועל זה להסכם
 החומר כל את לעיונם יעמידו, ידם על שיידרש הסבר כל מטעמם ולמי הפרויקט

 .הביקורת בביצוע להם ויסייעו לשירותים הנוגע
 

 באופן נדרש אשר שבשליטתו מידע לספק למתכנן יכולתו כמיטב יפעל המזמין .4.4
המזמין  מתחייב כן כמו. זה הסכם פי על המתכנן התחייבויות קיום לשם סביר

 שיעמוד מנת על תוצריו ובדיקת המתכנן של לפניות הנדרש בזמן לתגובה לפעול
 . זה בהסכם תחייבויותיובה

 

   המתכנן מטעם מומחים מקצוע בעלי ידי על השירותים מתן .5
 

מבצע השירותים מתחייב שהשירותים יבוצעו על ידו אך ורק באמצעות  המתכנן .5.1
יקדיש מבצע השירותים באחרים. מובהר, כי  ו, והוא לא יהיה רשאי להחליפבעצמו

הסכם זה. כמו כן מובהר, כי אם  לטובת מתן השירותים על פי הזמן הדרושאת כל 
מבצע מניעה מכל סיבה שהיא לבצע את השירותים באמצעות  למתכנןתיווצר 

, יהיה המזמין רשאי להפסיק לאלתר את ההתקשרות על פי השירותים בעצמו
 המתכנןהסכם זה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, טענה וסעד שיעמדו למזמין כלפי 

 בגין הפרת הסכם זה.
 

, בהתאם חשבונו עלהמתכנן  עסיקי, זה הסכם פי על התחייבויותיו ימילו לשם .5.2
 מקצוע בעל וכל, כלכלנים, מתכננים, מהנדסים לרבות מטעמו מקצוע בעלי לצורך,

 מובהר,. זה הסכם י"עפ התחייבויותיו מלוא של המלא קיומם לשם רלבנטי אחר
 ;מלא ןבאופ עליו יחולו כאמור השירותים למתן בקשר המתכנן הוצאות כל

 
 ימלאו ומטעמ השירותים נותני או/ו המועסקים וכל ועובדיאחראי לכך ש המתכנן .5.3

 השונים הדין והוראותהתקנים , הנהלים, ההנחיותהוראות הסכם זה ואחר  אחר
 ;זה הסכם נשוא השירותים על החלים

 
 יהיה לבדו הוא, לעיל 5.1 בסעיף שמצוין כפי מבצע השירותים כי, בזה מובהר .5.4
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, הסכמות, מצגים. הפרויקט מנהל או/ו המזמין כלפי המתכנן את לייצג מוסמך
 לכל המתכנן את יחייבו מבצע השירותים ידי על ומסמכים מידע וקבלת אישורים

 .ועניין דבר
 

 מתן משך כל לאורך, חשבונו על, מבצע השירותים כאמור לרשות יעמיד המתכנן .5.5
 לגרוע מבלי. השירותים מתן לשם הדרושים והאמצעים הציוד כל את, השירותים

את  הכולל, משרד המתכנן יפעיל זה הסכם של תוקפו בתקופת עת בכל, האמור מן
 .כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בצורה המיטבית

 

 
   וחידושו השהייתו, הפסקתו, ההסכם תקופת .6
 

על ידי  ההסכם מיום חתימתחודשים  36תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה היא  .6.1
המזמין יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה לשתי  .המזמין

 חודשים נוספים סה"כ(.  24חודשים כל אחת ) 12תקופות נוספות של 

 

 ותלהשע או/ו זה הסכם לבטל רשאייהיה  המזמיןלעיל,  6.1על אף האמור בסעיף  .6.2
מכל סיבה שהיא  ימים 7  של מראש בהודעה, זה הסכם פי על השירותים ביצוע את

  .כלשהו בנימוק צורך ללאו
 

 לתשלום זכאי המתכנן יהא, זה הסכם פי על השירותים ביצוע את המזמין השעה .6.3
 להפסקת כמועד המזמין בהודעת שנקבע למועד עד בפועל שביצע העבודה בגין

 . נוסף פיצוי ללא, ההסכם
 

 המזמין הודיע כאילו בכך יראו, חודשים לשישה מעל ההסכם השעיית התמשכה .6.4
 . להלן 6.6 סעיף הוראות לכך בקשר ויחולו לצמיתות ההסכם הפסקת על למתכנן

 
על  שנקבע בשלבים תכנון במסגרת, בתכנון שלב של תחילתו אי, הספק הסר מעןל .6.5

או תהליך אחר לפיו ניתנים  8המזמין או בהתאם לשלבי התכנון של תהליך  ידי
 .ההסכם של כהשעיה תיחשב לא, תכנית העבודה שנקבעההתאם לב או השירותים

 
 מוותר המתכנן, לעיל 6.4 -ו 6.3 בסעיפים לקבוע בהתאם למתכנן לתשלום בכפוף .6.6

 ההסכם ביטול בגין תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על וסופי מוחלט באופן בזה
 .מוניטין אובדן בגין לרבות לעיל כאמור, פיו על השירותים ביצוע השעיית או

 
 

 ובין ביטולו בשל בין, הפסקתו בשל בין, זה הסכם לפי השירותים מתן סיום עם .6.7
 החומר כל את להעביר אחראי המתכנן יהא, לפיו הקבועות המטלות השלמת בשל

 מסודר באופן, לתכנון הרלוונטיים ונתון מידע וכל התכנוניים התוצרים, התכנוני
. זה לעניין קבע שהמזמין מי לידי או נציגו או המזמין לידי, שיידרש וכפי ומאורגן

 למתכנן תהא לא, דין ובכל במסמכיו, זה בהסכם אחר מקום בכל האמור למרות
 ביצוע במסגרת שיכין או/ו לידיו שיגיעו תכנון תוצרי ועל מסמכים על עיכבון זכות

 .ההסכם
             

 

   ותנאי התשלום חישובה אופן, התמורה .7
 

 ישלם, וסוג מין מכל, זה הסכם לפי המתכנן של התחייבויותיו כל לביצוע בתמורה .7.1
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  .להסכם זה בנספח ב' סך כולל כמפורט למתכנן המזמין
 נספח ב'

 

 לא , הואזה הסכםהנקובה ב המוסכמת לתמורה שמעבר לו ידוע כי מצהיר המתכנן .7.2
 שעות יותר התכנון השלמת לשם נדרשו בפועל אם גם, תשלום או תמורה כל יקבל

כאמור אישור לכך  ניתן אם אלא, באלה וכיוצא תכנון מרכיבי, משאבים, עבודה
 .להלן 8 סעיףב

 
ת ספק מובהר כי המתכנן לא יהיה זכאי לתשלומים עבור הוצאות מכל סוג להסר .7.3

 ישא בהן, לרבות בגין צילומים, העתקות, רכישת ציוד וחומרים, נסיעות וכו'.יש
 

 לשיעורין, בהתאם להתקדמות מתן השירותים למתכנן תשולם המוסכמת התמורה .7.4
 להסכם זה. 1בנספח ב' שלבי התשלום המפורטיםובהתאם ל

 
 אותו שלב בגין חשבוןה אתעם השלמת כל שלב,  הפרויקט מנהלל יגיש כנןהמת .7.5

 (."החשבון הגשת נוהל": להלן) לעת מעת שיינתנו כפי המזמין להנחיות בהתאם
 .החשבון הגשת בנוהל הקבועים הפרטים  יצוינו חשבון בכל

 
 יהא יבדוק את החשבון ויקבע את המלצתו לגבי החשבון והוא הפרויקט מנהל .7.6

 לאשרולהמליץ  או, חלקו או כולו, החשבון את אשרהמליץ לל בין היתר רשאי
 המלצות מנהל הפרויקט יועברו למזמין ביחד עם החשבון.. בסייגים

 
על ידי המזמין והמלצה לאישור חשבון על ידי מנהל  חשבון אישור כי, בזה מובהר .7.7

 בוצעה אכן בו שצוינה שהעבודה לכך, בו האמור לנכונות ראיה וויה לא הפרויקט
 .לפיו התמורה לחישוב או להסכם בהתאם

 
או  לנכות רשאי המזמין יהא ביניים חשבון בגין לתשלום שאושר הסכום מתוך .7.8

 .למתכנן ישולם וההפרש המגיע למזמין מהמתכנן כל לקזז
 

 . בלבד הסופי התשלום חשבון על כמקדמה ייראה למתכנן שישולם תשלום כל .7.9
 

ור שמימונם יהיה מתקציבים ממשלתיים )כגון בגין מבני ציבתשלום התמורה  .7.10
, מימון מעונות על ידי משרד ו/או מפעל הפייס מימון בתי ספר על ידי משרד החינוך

מותנה בהעברת כספים לצורך  ,לרבות כל סכום על חשבון התמורההרווחה וכו'(, 
לעיריית קרית גת. המזמין ישלם כל סכום שיגיע  מהמשרד הממשלתי הרלבנטיזה 
 . המשרד הממשלתי כאמורקבלת הסכום בידיו מידי  ימים ממועד 14וך תכנן בתלמ

 
-מ יאוחר לא סופי חשבוןהמתכנן  יגיש, שהם וטעם סיבה מכל, ההסכם סיום עם .7.11

 התחשבנות תיערך הצדדים ביןוההסכם  סיום על המזמין הודיע שבו מיוםיום  60
 .מסכמת

 

  ותוספות שינויים .8
   

 משכהאו  ,מהמתכנן הדרישות שירותים,ה בהיקףרבות ל בהסכם זה שינויים כל .8.1
 הוראת" במסמך אלא וייעש לא, ם בהתאם להוראות הסכם זהשאינ, של העבודה

עליה יורו  אחרת בדרך או המזמין של החתימה מורשי ידי על החתום" שינויים
 . במפורש ובכתב מורשי החתימה של המזמין
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 תמורתה ואת לפיה הנדרשת תכנוניתה העבודה תכולת את תקבע השינויים הוראת .8.2

 כל יהא לא כי בזה מובהר מהאמור לגרוע מבלי. זה הסכם הוראות כל עליה ויחולו
 לפי חתומה שינויים הוראת של מכוחה אלא המזמין על חבות כל תהא ולא תוקף
 .זה סעיף

 
 מחייבתמהווה הוראת שינויים ה הפרויקט ממנהל שקיבל הוראת כי המתכנן סבר .8.3

 הפרויקט מנהללמזמין ול דיחוי ללאו , בכתבמראש יפנה, לו המגיעה תמורהב שינוי
 בשל, לטענתו, לו המגיעה הנוספת התמורה של ניתוח יציג ובה מפורטת בדרישה

 . הוראה אותה
 

 הצדקה תהווה לא שינויים הוראת בגין למתכנן המגיעה התמורה על מחלוקת .8.4
 המתכנן של הכוללת חריותובא תפגע ולא המתכנן של השירותים במתן לעיכוב
 .לפיהם בחובותיו או ובמסמכיו זה בהסכם כאמור

 
יישום  כי וסבר מהמזמין שינויאו הוראת  ה ממנהל הפרויקטהורא המתכנן קיבל .8.5

 הפרויקט לביצוע הזמנים בלוחות לשינויים לגרום עלול על פיה השינויההוראה או 
 בכתב כך על המתכנן יודיע, נתהעבודה המתוכנ באיכות או/ויו תיובעלו שינוי או/ו

 הוראה המזמין נתן. כאמור ההשלכות ציון תוך, הפרויקט למנהל מפורט ובאופן
 ימשיך, המתכנן הודעת את שקיבל לאחר השינוי הוראת פי על להמשיך בכתב

ה שקיבל והמועד להשלמת מתן השירותים על פי הוראה פי על בתכנון המתכנן
 . כאמור בכתב המתכנן הצביע שעליהן תשלכוהסכם זה יעודכן בהתאמה לה

 
 

 מערכת היחסים בין הצדדים .9

 

מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וקבלן  .9.1
וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת 

 ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה. ומעסיקיחסים של עובד 
 
ראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפיקוח, להדרכה או הכוונה של אין ל .9.2

או מי מטעמו, אלא כאמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע  המתכנן
 ומעסיק.הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד 

 

לבד נושא של העובדים המועסקים על ידו והוא ב עסיקהממצהיר כי הינו  המתכנן .9.3
באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים 

 הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.
 

מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח  המתכנן .9.4
עסקים או שיועסקו על ידו הלאומי וביטוח בריאות עבורו ועבור כל העובדים המו

 במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
 

מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאלים החלים  המתכנן .9.5
 הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת. עליו בין על פי חוק,

 

יחשבו וכל מבצעי עבודה מטעמו לא  המתכנןהסר ספק, מוצהר בזאת כי  למען .9.6
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ווצרו בין היועץ לבין העירייה  כל יחסי עובד יובשום מקרה לא י העירייה כעובדי 
 ומעביד.

 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה כי ליועץ ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו אין  .9.7
ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או 

 במערכת יחסי עובד מעביד, מעבר לתשלום האמור. הטבות מכל סוג שהוא שמקורן

 

לעיל, מובהר ומוסכם בזה כי במידה  9.7ו 9.6מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק  .9.8
, הרי ש מעסיק -ויוכרע ע"י כל ערכאה שהיא בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד 

מהתשלום אשר ניתן לקבלן יחשב כניתן בעבור ההטבות והתגמולים   45%
ם השונים אשר יש לשלם לקבלן עפ"י דין, ועל כן, יש לקזז סכום זה הסוצאליי

כמגיע לו בעבור אותן ו/או למי מטעמו ו/או למי מעובדיו מהסכום שיפסק לקבלן 
 הטבות ותגמולים סוציאליים שונים.

 
  קנין .10

 

נתון או ממצא הנוגע , מידעבתוצרי התכנון ובכל המזמין הינו הבעלים הבלעדי  .10.1
או כל  המזמיןבידי  למתכנןבין אם הועברו  ים על פי הסכם זה,ם הניתנלשירותי

לא  המתכנןר בזאת כי . מובההמתכנןגורם אחר ובין אם הם תוצר עבודתו של 
יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של המזמין בכתב 

 ומראש.
 

 ומראש מוחלט באופן בזה נותן המתכנןלעיל,  10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.2
, מטעמו לו ירשה שהמזמין מי ולכל למזמין הדיר ובלתי מוגבל בלתי, מלא רישיון
 מוגמרים בין, התכנון תוצרי בכל באלה וכיוצא שעתוק, העתקה, שימוש כל לעשות

 כיןשי, בהם הקשורה יצירה ובכל, בתוכנה ובין בנייר בין בחומר בין, חלקיים בין
 המזמין. זה בהסכם לקבוע מעבר נוספת תמורה ללא, זה להסכם בהתאם המתכנן

 שיעשה שימוש לכל ממנו נוספת רשות בקבלת או/ו למתכנן בדיווח חייב יהא לא
 .כאמור בתוצרי התכנון

 
 הקניין קניית המחייבות נוהל הוראות יקבע ישראל מדינת של מוסמך גוף אם .10.3

 לכך המתכנן מסכים אז כי, המזמין של לבעלותו כאמור בתוצרי התכנון הרוחני
 יהיה המתכנן בידי ואילו כאמור ביצירות הקניין את לרשותו יקבל שהמזמין

 .ביצירות שימוש לעשות המזמין מאת רישיון
 

 וכי כדין לשימושו הועמדו שימוש יעשה בהן המחשב תוכנות כל כי מתחייב המתכנן .10.4
 .דהוא מאן של הרוחני קניינו את מפר ידו על בהן השימוש אין

 

 רוחני קניין יפר לא, זה הסכם לפי השירותים במתן כי, ומתחייב מצהיר המתכנן .10.5
 .דהוא מאן של

 
 זכויות עם בקשר הפרה או/ו נזק בגין תביעה או/ו דרישה המזמין נגד תוגש אם .10.6

 ישפה, זה הסכם לפי השירותים לביצוע הנוגע בכל שלישיים צדדים של רוחני קניין
 לשם או תביעה או/ו דרישה לאותה בקשר שיוציא סכום כל על המזמין את המתכנן
 אפשרות למתכנן יאפשר שהמזמין לכך בכפוף וזאת, סופי דין פסק פי על ,סילוקה
 .כאמור שלישי צד של תביעה או/ו דרישה בפני להתגונן סבירה
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 סודיות .11

 
מי מטעמו  מצהיר שידוע לו כי המידע שיתקבל אצלו ואצל עובדיו או המתכנן .11.1

שאיננו מידע הידוע לציבור או שלציבור יש אפשרות לקבלו, במהלך מתן השירותים 
 . הינו בגדר סודות מקצועיים

 
מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת  המתכנן .11.2

ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 
ייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם מתח המתכנן

 את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

 

אחר כל קבלני משנה שבשירותו ו ,עובדיומנהליו, להביא לידיעת מתחייב  המתכנן .11.3
מטעמו את האמור בהתחייבות ששמירת הסודיות ואת העונש על אי מילוי החובה 

 ת את חובת הסודיות כלפי המזמין.ולהבטיח כי יקיימו בדווקנו
 

   עניינים ניגוד .12
 

 תפקידיו בין  – בכוח או בפועל  – עניינים ניגוד קיים שבו במצב המתכנן יימצא לא .12.1
 לרבות המתכנן של רכושי או מסחרי, אישי אינטרס לבין, זה הסכם לפי ומשימותיו

 . לו שירותים ונותני עובדיו
 

 לבין זה הסכם בביצוע פעילותו בין עניינים גודלני חשש קיים כי המתכנן יסבור אם .12.2
 מזמיןיועץ המשפטי של הל דיחוי ללא כך על יודיע, בו שקשור או שלו אחר עניין

 . ויפעל בהתאם להנחיותיו
 

   , ביטוח ושיפויאחריות .13
 

 אחריות .13.1

 

 התכנון תוצרי כל לרבות, זה הסכם לפי לשירותים דין פי על האחריות .13.1.1
 .המתכנן על תחול, או תחת ניהולו או אחריותו המתכנן ידי על  שהוכנו

 הפסד או/ו נזק לכלעל פי דין  אחראי יהא המתכנןמבלי לגרוע מהאמור 
 בשל או/ו התכנון תוצרי בגין שלישי לצד או/ו למזמין שייגרמו הוצאה או/ו

 .  פגומים – חלקם או כולם – התכנון שתוצרי כך
 

 המתכנן יהא, המתכנן של מאחריותו או האמור מכלליות לגרוע מבלי .13.1.2
, מטעמו מי וכל שלוחיו, עובדיו כלפי או/ו המזמין כלפי דין פי על אחראי
 וכל, יועציםה או/ו האחרים בפרויקט םמתכנניה או/ו המתכנן עובדי לרבות

 או לרכושם או להם שייגרם, ומין סוג מכל רכוש או גוף נזק לכל, אחר אדם
 מי או המתכנן של רשלניים מחדל או מעשה עקב או/ו כתוצאה למבנה
 ובלבד, חלוט דין בפסק שיקבע כפי הניזוק את יפצה המתכנןו, מטעמו

 בסמוך המזמין כנגד שיוגש הליך כך על הודעה למתכנן ימסור שהמזמין
 .כנגדו להתגונן למתכנן ויאפשר קבלתו לאחר

 
 נותני או/ו תפקידים בעלי של מאחריותם כגורע יתפרש לאהאמור לעיל  .13.1.3

 .אחרים יםשירות
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 שיפוי .13.2

 

 כספי עיצום, נזק דמי, הוצאות, פיצוי של לתשלום המזמין חויב או/ו נדרש .13.2.1
 בשל(, "תשלום": זה בסעיף להלן) חלוט דין בפסק, זה מעין תשלום וכל

 המתכנן ישפה, בהסכם זה כאמור להם אחראי המתכנןש מחדל או מעשה
 בכפוף, לשלם המזמין על כי שיפסק סכום כל על מלא שיפוי המזמין את

 לו ויאפשר כאמור תביעה כל על הודעה למתכנן ימסור שהמזמין לכך
 .כנגדה להתגונן

 
 או ממעשה כתוצאה אחר או כזה גורם לפצותדרש המזמין יי בו מצב בכל .13.2.2

 המגיעים מהתשלומים זה סכום לקזז רשאי המזמין המתכנן של מחדל
 .למתכנן

 
 ביטוח .13.3

 

לבצע  היועץזה, מתחייב חוזה פי כל דין ועל פי על  יועץהמבלי לגרוע מהתחייבויות 
חוזה התחייבויותיו נשוא  ובאחריותו, במשך כל תקופת ביצוע ולקיים, על חשבונו

בנספח הביטוח ואישור הביטוח את הביטוחים המפורטים לכל הפחות זה, 
 להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 1ג'-כנספחים ג' והמצורפים 

 תרופות .14

 

 והסעדים התרופות כל לצדדים יעמדו, ובנספחיו זה בהסכם אחרת נקבע אם זולת .14.1
 .1971-א"התשל(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים בחוק הקבועים

 

באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי  המתכנןלא עמד  .14.2
בהתראה מראש ובכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את  המזמין

אחרים, וזאת רותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות מתן השי
מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין על פי 

 הסכם זה ועל פי דין.
 

מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני על כל אפשרות  המתכנן .14.3
 כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא.  יו,מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויות

 
 21 בתוך אם רק יעשה מהצדדים מי ידי על הפרתו בשל זה הסכם ביטול כי, מוסכם .14.4

 דין בכל האמור למרות. ההפרה תוקנה לא השני לצד בכתב התראה ממתן ימים
 מהפרת נובעת מהצדדים מי ידי על ההסכם של ההפרה אם כי מוסכם ולעיל

 ההסכם את לבטל רשאי יהיה הנפגע הצד אזי, פלילית העבר כדי המגיע אמונים
 . מראש התראה מתן וללא ימיד באופן

 

 שמירה על הוראות החוק .15
 

מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם  המתכנן .15.1
 זה ומתן השירותים.

 
 הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר .16
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ה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור אינו רשאי להסב הסכם ז המתכנן  .16.1

לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת 
המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר 

 מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם. המתכנןאת 
 

הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה הינו תאגיד  והמתכנןבמידה  .16.2
 ., אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתבשל ביצוע ההסכם

העברת שליטה לצורך סעיף זה תחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות 
או יותר מהון המניות המונפק של  50%-רשומות אשר כתוצאה מכך השליטה ב

או יותר מדירקטוריון התאגיד עוברת מבעל  50%ות התאגיד ו/או הזכות למנ
 המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.

. מגבלה ללא זה הסכם לפי זכויותיו את להמחותלהסב או  רשאי יהא המזמין .16.3
 הסכמת ללא תתאפשר זה הסכם לפי המזמין של חובותיו המחאתהסבה או 

גורם אליו הומחו או הוסבו  .תעיריית קרית גתאגיד בשליטת ל בוצעה אם המתכנן
חובות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי אף הוא להמחות או להסב את חובות 

 המחאה בכל כי מובהר המזמין לעיריית קרית גת או לתאגיד בשליטת העירייה.
 להוסיף כדי או/ו זה הסכם פי על המתכנן מזכויות לגרוע כדי יהיה לא שכזו

 .פיו על להתחייבויותיו
 

 תורווי .17

 

שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של  .17.1
המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור 

 זה במפורש ובכתב.
 

 שונות .18
 

בפני המזמין את המסמכים  המתכנןבמעמד החתימה על הסכם ההתקשרות יציג  .18.1
 הבאים:

ימים לגבי רישומו כתאגיד, מורשי החתימה מטעמו, שמם, אישורים מתא .18.1.1
 וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 לפי הצורך. אישור משלטונות המס על ניהול ספרים כחוק, .18.1.2

 1976-אות גופים ציבוריים, התשל"ואישורים הנדרשים לפי חוק עסק .18.1.3
אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהקבלן מנהל )

י חשבונות כדין או  שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על פנקס
הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .(1975-מוסף, התשל"ו

 לעיל. 13.3אישור על קיום ביטוחים כאמור בסעיף  .18.1.4

 

כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים  .18.2
 .של מורשי החתימה מטעמם בכתבימתם חתו

 

, מצג, הבטחה, הבנההצעה, קיבול,  לכל תוקף כל יהא לא הסכם של חתימתו עם .18.3
 בהסכם קבועים אינם אשר, הצדדים של הסכמה או כוונה, הצהרה, אישור

 בין בכתב בין, הצדדים בין שהועברו מסמך או הצעה כל, בזה כיוצא. ובמסמכיו
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, לו מצורפים אינם ואשר, זה הסכם חתימת טרם, יפיןבעק או במישרין, פה בעל
 .וביניהם הצדדים כלפי תוקף כל להם יהא ולא ומבוטלים בטלים הינם

 
 לצדדים זכות יקנה לא והוא שלישי צד לטובת הסכם משום זה בהסכם באמור אין .18.4

 .  המזמין את לתבוע שלישיים
 

השלום בקרית  המשפט יחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לביתיסמכות שיפוט  .18.5
גת בתובענות שבסמכות עניינית של בית משפט שלום או לבית המשפט המחוזי 

 .בבאר שבע בתובענות שבסמכותו העניינית
 

 כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה. .18.6

 

שעות מיום  72הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כנתקבלה תוך  .18.7
 חה בדואר.יהשל

 

 
 דים על החתום:ולראיה באו הצד

 
_____________       _____________ 

 המתכנן                              המזמין           

 

 

 

 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, עו"ד ___, מאשר בזאת כי הסכם זה נחתם על ידי המתכנן, _________, באמצעות ה"ה 

 ים לחייבו בחתימתם._________ ת.ז. _______, המוסמכ -________ ת.ז. ______ ו
 
 
 

______________ 
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 א' נספח
 
 

 העבודות/השירותים/תכולת העבודה

 

מתחמי מגורים שביחס לכל אחד מהם אושרה תכנית  4שכונת כרמי גת בקרית גת כוללת 

 מפורטת:

  2/140/02/9תכנית  – 07מתחם 

  4/140/03/9תכנית  – 02מתחם 

  1/140/02/9תכנית  – 01מתחם 

  3/140/03/9תכנית  – 03-04מתחם 

 

הכלולים בתכניות אלה, אשר טרם נערך להם  מבני הציבורברשימה שלהלן מצוינים 

 .תכנון

 

מובהר, כי התכניות הנ"ל קובעות את הפרטים המלאים לגבי מבני הציבור בכרמי גת. 

 הרשימה המפורטת להלן היא כללית ואינדיקטיבית בלבד ובכל מקרה של סתירה בין

 הרשימה לבין התכניות, יקבע האמור בתכניות.

 

מובהר, כי העירייה תעביר למציע הזוכה את עבודת הייעוץ ביחס לאיזה מבנה שהיא 

 מוצאת לנכון, והכל בהתאם לצרכיה המשתנים ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

נוכח האמור לעיל, מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לתכנן או להעביר למציע הזוכה 

 ז את הייעוץ ביחס לאיזה מהמבנים הכלולים ברשימה להלן.במכר

 

קרקע , 11של משהב"ש, )פרק  8מובהר, כי תכולת העבודה תהיה בהתאם לתהליך 

 (, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז )על נספחיו(.וביסוס

 

בכפוף לתנאי המכרז, העירייה תהיה רשאית להעביר למתכננים גם תכנון של מבנים  

 שימה להלן.בר שאינם כלולים

 

כמו כן העירייה תהיה רשאית להעביר למתכננים גם תכנון של מבנים / עבודות מחוץ 

לשכונת כרמי גת )שאף הם אינם כלולים ברשימה להלן(, לרבות בשטח מצפון לכרמי גת 

ובשטחים ברחבי העיר קרית גת שלגביהם נחתם הסכם גג נוסף בין העירייה לבין רמ"י 

 ת בשטחים ברחבי העיר קרית גת שאינם כלולים בהסכמי הגג.ומשרד האוצר ולרבו
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 :להלן הרשימה

 

 01מבנים מתחם 

מס' 
 מגרש

שטח  כיתות תיאור המבנה
 הקצאה

שטח מבנה 
 משוער

  8,790        14500 42 801בי"ס מקיף  801
  3,654        4950 24 801בי"ס יסודי א 

  700          1350   801אולם ספורט יסודי א 
  3,654       5400 24 801בי"ס יסודי ב 

  1,250       2100   801אולם ספורט יסודי ב 
   801מתנ"ס 

1900 
      1,500  

  300          801ספריה 
  400          801מרכז יום לקשיש 

  4,000       2352   801קאנטרי 
  750          588   801אודיטוריום 

  1,800       2760   801מושבים  700אולם ספורט 
  550          738 4 801גני ילדים 
  420          775   801בית כנסת 

  440          800 3 802מעונות  802
  410          920 3 802גני ילדים 

  200          290   802מקווה 

 5 803גני ילדים  803
1648 

         700  
  350            803בי"כ 

  440          800 3 804מעונות  804
  250          853   804מרכז לבריאות המשפחה 

  260          400 2 805גני ילדים  805
  440          800 3 805מעונות 

  350          441   805מרכז לגיל הרך 

   806בי"כ  806
1659 

         350  

  700          5 806גני ילדים 

  350          1928.8   701מוקד רואה קדמי  701
  350          1928.8   701מד"א 

  350          1928.8   701כיבוי אש 
  350          1928.8   701משטרה 

  800           2,000      702מרכז תחזוקה  702
  700           1,500      702חווידע 

  350           1,500      702מועדון נוער 
  350           1,500      702מתי"א 

 

 

 04-03מבנים מתחם 

 

מס'  מבני חינוך  
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 כיתות

 24 בית ספר יסודי

 24 בית ספר יסודי

 42 בית ספר מקיף

 9 מעון יום

 20 גן ילדים 

  

 רשות מבני ציבור
ס' מ

 מבנים

 4 בתי כנסת

 2 מקווה

 1 מתנ"ס + אולם ספורט
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 נספח ב'

 התמורה המוסכמת

 
 

 
 

 
, מהם (, קרקע וביסוס11פרק ) המוסכמת תחושב בהתאם לתעריפים הקבועים בתהליך  התמורה

 ______ אחוזים( שהוצעה על ידי________וההנחה בשיעור %____ )במילים: ____ 25%יופחתו 

ציבור בקרית  לבניית מבני ייעוץ קרקע וביסוסלמתן שירותי  29/2018מספר  המתכנן במסגרת מכרז

 .כרמי גת –גת צפון 

 

 : % _____ )במילים __________ אחוזים(.* 8מהתעריפים לפי תהליך  שיעור ההנחה הכולל

 

 תכנון תכנון מבנים שירותי 8נוהל שפורסם ע"י משהב"ש וכותרתו "תהליך  :"8"תהליך 

בהתאם לגרסה האחרונה  תכנון מבנים" -8ושכר טרחה", המכונה גם "תהליך 

(. מובהר, כי לכל דבר ועניין 2018המפורסמת במועד פרסום המכרז )מרץ 

על פי הגרסה המפורסמת במועד פרסום המכרז  8בהסכם זה נוסח תהליך 

ך יבוטל ו/או המסמ 8יישאר ללא שינוי גם אם יחולו שינויים במסמך תהליך 

 ו/או יפורסם אחר במקומו.
 

 

 

 
 .+ ההנחה המוצעת במכרז %52* יחושב לפי 
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 1נספח ב'

 שלבי תשלום

 

 
שלבי התשלום של התמורה עבור השירותים נשוא המכרז יהיו בהתאם לשלבי התשלום המפורטים 

 להלן:

 

 שלבי תשלום:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התמורה תשולם ליועץ לאחר סיום כל שלב מהשלבים המפורטים להלן.  •

 

 

 

 

 

 

 אחוז השכר שלב

)קידוחי  הכנת פרוגרמה, מפרט וכתב כמויות לחקירת שתית
 קרקע( הנחיות למעבדה מבצעת ואישור תוצרי הקידוחים.

10% 

הכולל מתן   הכנת דוח קרקע ראשוני )פרלימינרי( עבור כל מבנה
 המלצות ראשוניות לתכנון המבנה והפיתוח

15% 

הכנת דוח קרקע הכולל הנחיות מפורטות לתכנון ביסוס המבנה 
 נהוחתך מבנה קרקע לאלמנטי הפיתוח עבור כל מב

40% 

ליווי עבודת התכנון של המתכננים והיועצים השונים ואישור 
 התכנון המפורט לביצוע

15% 

 20% פיקוח עליון על קבלני שלד המבנים לביצוע יסודות

 100% סה"כ
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 נספח ביטוח -נספח ג' 

נותן " ו/או "היועץמאחריותו ומהתחייבויותיו של ________________ )להלן: "רוע מבלי לג .א
 ייעוץ קרקע וביסוסשירותי  "( בין על פי דין ובין על פי הסכם זה, לפני מועד תחילת מתןהשירותים

, "( על ידי היועץ על פי הסכם זה, היועץ   מתחייב לקיים על חשבונוהעבודות" ו/או "השירותים)להלן: "
אישור עריכת אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את פוליסות הביטוח כמפורט בנספח "

 "(.ביטוחי נותן השירותים" ו/או "ביטוחי היועץלהסכם זה )להלן: "  1-'גנספח  -"  ביטוחים
 

 –" תורחב לכלול את הגופים הבאים: עיריית קריית גת )להלן העירייהנספח זה הגדרת "לענין  .ב
( ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות הראשי" "המבוטח

 בשליטתם ו/או רמ"י ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 

 על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות: .ג

תנאי ביטוחי היועץ, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  היועץ מתחייב לקיים את כל .1
לוודא שביטוחי היועץ יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויותיו, לקיימם ולשאת בהשתתפויות ו

 העצמיות הנקובות בביטוחי היועץ. 

להודיע למבוטח הראשי מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה. כן מתחייב היועץ לשתף פעולה  .2
 יה תחליט להגישה למבטחים.עם העירייה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר העירי

ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי היועץ החל ממועד תחילת מתן השירותים כאמור בסעיף א'  .3
לעיל ובמשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של היועץ ע"פ הסכם זה או על פי דין ובכל 

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

כתנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא היועץ אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת הביטוחים כאמור,  .4
 ".אישור עריכת  ביטוחיםבהתאם לנספח "

העירייה תהא רשאית למנוע מהיועץ להתחיל במתן העבודות ו/או השירותים במקרה שאישור 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד העירייה עקב כך שלא כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי היועץ 

 יתאפשר לו להתחיל במתן העבודות ו/או השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.
היועץ מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא 

ליו החובה לערוך את הביטוחים יום לפני מועד תום תקופת הביטוח וכל עוד מוטלת ע 14 -יאוחר מ
 כאמור לעיל. 

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 

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

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 

 ו/או השירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. גם אם ימנע ממנו מתן העבודות 

אין בעריכת הביטוח האמור על ידי היועץ, בהמצאתו למזמין ו/או בביצוע שינויים, התאמות  .6
והרחבות בפוליסה לפי דרישת העירייה כדי להוות אישור בדבר התאמתם של הביטוח לדרישות 

 ההסכם. 
ת כאמור לא יטילו אחריות כלשהי על העירייה או כמו כן, עריכת הביטוחים השינויים וההתאמו

 מי מטעמה, 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  .7
יה כמבוטחת נוספת בכפוף לסעיף רכוש( ולכלול בכל ביטוח משלים ו/או נוסף כאמור את העירי

אחריות צולבת ולעניין ביטוחי רכוש לכלול ויתור על תביעות תחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים 
 מטעמה אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

וך " המצורף בזאת, מתחייב היועץ לעראישור עריכת הביטוחיםבנוסף לביטוחים המפורטים בנספח " .ד
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח רכב בגין נזק לרכוש 
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 –צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 
 לערוך לפי כל דין. לאירוע וכן כל ביטוח אחר שחובה על היועץ לערוך ו/או שיהא על היועץ ₪ 400,000

ביטוחי היועץ יכללו סעיף, לפיו הנם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך ו/או יערך ע"י העירייה ו/או  .ה
לטובתה, ככל שייערך ביטוח כאמור, וכי המבטח מוותר על הזכות לשיתוף ביטוחי העירייה, כמו כן 

ל טענה בדבר קיומו של ביטוח יצוין מפורשות בביטוחי היועץ שחברת הביטוח ו/או היועץ לא יטענו כ
כפל ו/או שיתוף ביטוחי  העירייה ו/או הבאים מטעמה. היועץ מתחייב, כי בפוליסות שייערכו על שמו 
תצוין הסכמת המבטחים, לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את 

לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת 
ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  
העירייה ו/או הבאים מטעמה וזכויותיה של  העירייה ו/או הבאים מטעמה על פי ביטוחי היועץ לא 

זה כדי לחייב את  העירייה כדי לערוך  תצומצמנה ו/או תבוטלנה ו/או תופקענה. אין באמור בסעיף
 ביטוח כלשהי והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם במהלך -ביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש, על .ו
( לעיל, אלא אם כן מסר המבטח לאחראי הביטוח או גזבר העירייה הודעה 3התקופה הנקובה בסעיף ג' )

 יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור. 60על כך בדואר רשום 

", הינם אישור עריכת הביטוחים"-היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת גבולות האחריות המפורטים ב .ז
בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על היועץ. היועץ יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

רייה ו/או כלפי מי מטעמה, בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי וגובה גבולות תביעה כנגד  העי
 האחריות כאמור.

היועץ והבאים מטעמו פוטרים בזאת את העירייה ו/או את הבאים מטעמה פטור סופי ומוחלט  .ח
מאחריות כלשהי בגין תקלה ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או כל נזק אחר לרכוש כלשהו אשר יעשה בו 

ל ידי היועץ   ו/או הבאים מטעמו של היועץ בקשר עם מתן השירותים, לרבות בכל הקשור לכלי שימוש ע
רכב וכלי צמ"ה וכל כלי עבודה אחר וכן בגין כל נזק שהיועץ  זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי 

תאמת אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או בשל אי עמידה בתנאי הפוליסה ו/או אי ה
ידו, והוא פוטר בזאת את העירייה -הפוליסה לצרכיו של היועץ( במסגרת ביטוחי הרכוש הנערכים על

 ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

למס הכנסה  היועץ מתחייב לנכות ולהעביר כחוק משכר העובדים את התשלומים הנדרשים על פי חוק .ט
ולמוסד לביטוח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב היועץ 
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות 

שכל העובדים וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 
שיועסקו על ידו במפורש לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן זמני או מקרי, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות על פי החוקים הנ"ל.

 הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על היועץ תהווה הפרה יסודית.  .י
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 אישור עריכת ביטוחי היועץ   1נספח ג'             
 תאריך: __/__/__

 לכבוד
 ( "המבוטח הראשי" –עיריית קרית גת )להלן 

 ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם
 ( "העירייה" –רמ"י ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם )להלן ו/או 

 
 מכיכר פז קרית גת

 
 .,א.ג.נ

 

"( בין היתר בנוגע היועץאישור על קיום ביטוחים על שם __________________ )להלן: " הנדון: 
 "(השירותים" ו/או "העבודות)להלן: "  ייעוץ קרקע וביסוס  שירותילמתן 

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

סות ביטוח הכוללות בין היתר את העבודות ו/או השירותים אנו הוצאנו לבקשת היועץ שבנדון פולי
לתקופה מיום _______________ ועד ליום _______________ )שני הימים כלולים( כמפורט 

 להלן:

בגין חבותו החוקית של היועץ כלפי    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי / פוליסה מס. .1
לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  ₪ 2,000,000-צד שלישי בגבול אחריות בסך שלא יפחת מ

 חודשים(.  12שנתית )

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מעלית, מנוף, מכשירי 
הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

לני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד שביתות והשבתות, חבות בגין וכלפי קבלנים קב
 המוסד לביטוח לאומי. 

הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה 
פי דין. כמו כן, הביטוח כולל כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב -על

 .₪ 1,000,000הפחות עד לסך  צד שלישי )רכוש( לכל -מנועי

לענין ביטוח זה רכוש העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם יחשבו כצד שלישי לפוליסה, לרבות 
 רכוש בשליטת היועץ והחזקתו.

הפוליסה תורחב לכלול את העירייה ו/או הבאים מטעמה כמבוטחים נוספים בכל הקשור 
ם מטעמו בכפוף, לסעיף "אחריות צולבת" על לאחריותם למעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או הבאי

 פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

בגין חבות היועץ כלפי עובדיו ומועסקיו     ביטוח אחריות מעבידים/ פוליסה מס. .2
לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית  ₪ 20,000,000 -בגבול אחריות בסך שלא יפחת מ

 חודשים(.  12)

ביטוח זה לא כולל מגבלה ו/או סייג כלשהו בקשר עם הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, 
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שעות העבודה וכן בדבר העסקת נוער. 

הפוליסה תורחב לכלול את העירייה ו/או הבאים מטעמה כמובטחים נוספים היה ולעניין קרות 
 מקצועית כלשהי ייחשבו כמעבידם של מי מעובדי היועץ. תאונת עבודה ו/או מחלה

 -בגבול אחריות בסך שלא יפחת מ    ביטוח אחריות מקצועית / פוליסה מס. .3
חודשים(, בגין טעות ו/או מעשה ו/או  12לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ) ₪ 4,000,000

דרישה שהוגשה לראשונה במהלך  מחדל מקצועי מצד היועץ ו/או עובדיו ומנהליו בשל תביעה ו/או
 תקופת הביטוח. 

הפוליסה מכסה את אחריותו של היועץ בגין מעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או 
 בעבורו. 
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-הביטוח כולל מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ובכל מקרה לא לפני ה
 ________________ 

העירייה ו/או הבאים מטעמה כמבוטחים נוספים בקשר עם אחריותם  הפוליסה תורחב לכלול את
למעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו בכפוף לסעיף "אחריות 
צולבת" על פי ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת  

 העירייה כנגד היועץ.

 כוללת כל הגבלה בקשר עם: הפוליסה לא
 אי יושר מצד עובדי היועץ . .1
 השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. .2
 אבדן מסמכים. .3
 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע. ו/או פגיעה בפרטיות. .4
 זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי. .5
 נזק כספי או פיננסי. .6
ה בפוליסת דירקטורים ונושאי חבות בגין נושאי משרה ודירקטורים, למעט חבות המכוס .7

 משרה.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של 
היועץ   ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של 

 ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

 לליסעיף כ .4
בכל הפוליסות הנ"ל בוטלה זכות החזרה )השיבוב( של המבטחים כנגד העירייה ו/או כל  4.1

יחיד מיחידי המבוטח וכנגד כל אדם או גוף שהעירייה התחייבה לויתור כלפיו טרם קרות 
 מקרה הביטוח, ובלבד שלא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ים לכל ביטוח הנערך על ידי  העירייה ביטוחי היועץ כוללים תנאי מפורש לפיו הינם קודמ 4.2
ו/או מטעמה ו/או לטובתה וכי מבטחיו של היועץ מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר 

 שיתוף ביטוחי העירייה. 
הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי עמידה בתנאיה בתום לב על ידי היועץ ו/או מי מטעמו לא  4.3

 כלפי  העירייה ו/או הבאים מטעמה. יהווה עילה לצמצום ו/או הפקעת הכיסוי הביטוחי
הביטוחים כוללים הוראה לפיה לא יפגעו זכויות העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק,  4.4

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

יט" _____ ונוסח פוליסה לא יפחת מנוסח מהדורת "ב 2-ו 1נוסח הפוליסות בסעיפים  4.5
 לביטוח אחריות מקצועית לא יפחת מתנאי מהודרת "שפי" או דומיה. 

ביטוחי היועץ כוללים תנאי מפורש על פיו לא יבוטלו ולא ישונו לרעה מכל סיבה שהיא  4.6
ובכלל זה עקב אי תשלום פרמיה אלא אם מסר המבטח לגזבר או אחראי על הביטוח אצל 

 יום מראש. 30בה בדואר רשום המבוטח הראשי הודעה כתו
חריג רשלנות רבתי בפוליסות מבוטל בזה, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע  4.7

, ובכפוף 1981 –מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
 זה. רלאמור באישו

 בלבד. המבטחים מאשרים בזאת שפרמיות והשתתפויות עצמיות ישולמו על ידי היועץ 4.8

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

 ולראיה באנו על החתום:

 

_______________ _______________ ________________ _________________ 
חתימה וחותמת  תאריך

 חברת הביטוח
 תפקיד החותם שם החותם

 


