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                                                                               03/18מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי אדריכלות
 

 ,למתן שירותי אדריכלותמזמינה בזאת הצעות מחיר  (החברה-מ)להלן"( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
 הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 
 לקבלאת מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן 

בשעות העבודה ה',  –(, בימים א' חברההמשרדי  )להלן קרית גת, 25החברה שברחוב לכיש במשרדי 

 / gat.muni.il-http://www.qiryatבכתובת או להוריד מאתר האינטרנט של עיריית קרית גת  המקובלות
 

ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע בהתאם לדרישות המכרז,  
יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת 

 .בדיוק 12:00 הלא יאוחר מהשע 18.442. יום עד ל, החברההמכרזים, במשרדי 
 

במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו ניסיון והמלצות הכל המציע 
 כמפורט בתנאי המכרז.

 
    את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי.מתחייבת לקבל  חברההאין 

 
 office@iftachgat.comבמייל לפרטים ניתן לפנות לגב' חני מרבך 

                                                                              
 

                                                                              
 בכבוד רב,                                              

 מאיר וזאנה, מנכ"ל                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qiryat-gat.muni.il/
http://www.qiryat-gat.muni.il/
mailto:office@iftachgat.com
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                                                                                03/18מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי אדריכלות

 
 מסמכי המכרז

 
 

 ולחוד "מסמכי המכרז":המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד 
 

 מסמך א'           –תנאים למשתתפים במכרז  1
 

 1נספח א'                   –דף מידע ארגוני  1.1

 2נספח א'                                                                           –כתב התחייבות 1.2

 3נספח א'                                               –תצהיר פירוט הניסיון של המציע  1.3

 4נספח א'                           – אישור עו"ד על עסק בשליטת אישה 1.4

 5נספח א'                                             –תצהיר לצורך הוכחת ציון האיכות 1.5

 'במסמך                               – והצעת המציע הצהרת 2

 

  'גמסמך                     –הצעת המציע    3

 

 'דמסמך                    –חוזה התקשרות  4
 

  1' דנספח       – אישור קיום ביטוחים 4.1

 (1)1נספח ד'                                                       –הצהרת אי העסקת עובדים  4.2

 

 יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או  5
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 מסמך א'
 

                                                                                03/18מכרז פומבי מס'   
 

 למתן שירותי אדריכלות
 

 תנאים כלליים למשתתפים במכרז
 

 

 :כללי .1
     

( הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית החברה-)להלןמ"( בע2014) יפתח א.ד. חברה לפיתוחחברת  1.1
ובין היתר, בנושאי פיתוח, תשתיות, ומשמשת כזרוע ביצועית של העירייה בתחומים שונים  גת-קרית

 בניית מבני ציבור והתחדשות עירונית.
 

למתן שירותי  הצעות ,מטעם מועמדים העומדים בתנאים שיפורטו להלן החברה מבקשת בזאת, 1.2
או על האדריכל המוצע מטעמו )ככל  שעות חודשיות כאשר על הזוכה במכרז 182, בהיקף של אדריכלות

 ימים בשבוע. 3במסגרת היקף השעות האמור ולפחות  החברה יהיה לשבת במשרדי שמדובר בתאגיד(
 

 ידרשו לה לרבותישמש מעין אדריכל החברה ויספק לה את כל השירותים האדריכליים שי במכרזהזוכה  1.3
תכנון בפועל של מבני ציבור ובתוך כך  בנושאי פיתוח ותשתיות/בניית מבני ציבור/התחדשות עירונית ועוד

לוועדה המקומית עד לקבלת  בקשות תלחברה כולל הגש כלל שירותי האדריכלות הנדרשים ,וחינוך
ובהתאם , במידת הצורך . כמו כןליווי וניהול יועצים וכל פעולה שתידרש בתחום האדריכלות היתרי בניה,

 (.השירותים -)להלן ישמש האדריכל כמנהל תכנון של החברה להוראות החברה
 

לא כולל מע"מ  וזאת  ₪ 360,000כנגד מתן השירותים יהיה זכאי הזוכה במכרז לתשלום שנתי בסך של  1.4
מורכבת משכר של )פעילות אדריכלית שנתית  בשנה ₪ 420,000עד פעילות אדריכלית שנתית בהיקף של 

 . התמורה(-מהיקף כל פרויקט משוכפל( )להלן 1.75-חדש ו מהיקף כל פרויקט 3.5%
 

 ₪ 420,000שיידרש לחברה שירותים בגין פעילות אדריכלית מעבר להיקף פעילות אדריכלית של  ככל 1.5
 הזוכה במכרז לצורך מתן השירותים לחברה, יעסיק בשנה, והחברה תדרוש מהזוכה במכרז לעשות כן,

כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה  (היועץ הנוסף-)להלן אדריכל/הנדסאי אדריכלות מטעמו
תמורה הזהה לתמורה בגין השירותים הנוספים יהיה זכאי הזוכה במכרז ל(. השירותים הנוספים-)להלן

יובהר כי היועץ הנוסף לא יועסק אלא רק לאחר  (.תהתמורה הנוספ-)להלן אותה הוא ישלם ליועץ הנוסף
משרה  1/3קבלת אישור בכתב מהחברה כאשר תחילה יעסיק הזוכה במכרז את היועץ הנוסף בהיקף של 

משרה  1/3) ולמשרה מלאה בהתאמה 2/3-וככל שחברה תסבור שיהיה צורך בכך, יעלה היקף המשרה ל
שהחברה תדרוש מהזוכה במכרז  ככל .בשנה( ₪ 120,000מהתמורה כהגדרתה לעיל  )קרי,  1/3משמעו 

מההיקף הכספי של הפרויקט בפועל ככל שמדובר  0.5%לבצע גם ניהול תכנון אזי הוא יהיה זכאי לסך של 
 מההיקף הכספי של הפרויקט בפועל ככל שמדובר בפרויקט משוכפל. 0.25%-בפרויקט חדש ול

 
-להלן )להלן 12הצעות המציעים במסגרת מכרז זה תיבחנה על סמך מדדי איכות בלבד כמפורט בסעיף   1.6

 (.מדדי האיכות
 

 ועדת המכרזים של החברה )או מי מטעמה( תדרג את הצעות המציעים בהתאם למדדי האיכות. 1.7
 

 מסמך ד'כובהתאם לחוזה ההתקשרות המצ"ב  מכרזיהיו על פי מסמכי העם הזוכה ההתקשרות  תנאי 1.8
  ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

 
תעמוד הזכות לחברה חודשים ממועד חתימת חוזה ההתקשרות.  12תקופת ההתקשרות תהא למשך  1.9

 (.התקופה המוארכת -)להלן כל אחת חודשים 12ארבע תקופות נוספות של את ההתקשרות ב להאריך
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ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה לא יתקבל כאישור, תהיה  1.10
( ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה ביטול המכרז -לבטל המכרז ותוצאותיו )להלןהחברה רשאית 

 כייה.בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת ז
 
 

 :מסמכי המכרז .2
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 מסמך א'               –תנאים למשתתפים במכרז  2.1

  'במסמך     -הצהרת המציע  2.2

  'גמסמך     -הצעת המציע  2.3

 'דמסמך                 –חוזה התקשרות   2.4

 מהמסמכים והנספחים האמורים.כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר  2.5

 : תנאים להשתתפות .3
 

רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  3.1
 , המפורטים להלן: (תנאי סף -להלן) בכל התנאים המצטברים

 
 

חוק המהנדסים  11סעיף בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם ל כאדריכל רשוי רשום 3.1.1
 .1958-והאדרכילים, תשי"ח

 
שנים בתכנון וליווי אדריכלי של פרויקטים של בניית מבני ציבור ובניית  10של בעל ניסיון  3.1.2

 פרויקטים למגורים.
 

תנאי סף הנקובים בסעיפים  -יודגש כי ככל שמדובר בתאגיד או בעוסק מורשה המעסיק עובדים
 המציע לספק את השירותים בפועל.צריכים להתקיים במי שמוצע על ידי  3.1.3-3.1.1

 
וכל האסמכתאות,  היועץ המוצע ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של 3.1.3

או על שם היועץ המוצע, הכל  האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז
 (.המציע-)להלן לפי ההקשר והעניין

 
 :, שלהלן(אסמכתאות-להלן) מסמכים המציע יצרף להצעתו את אישורים 3.2

 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות  3.2.1
 .1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(,  התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 .העתק של תעודת עוסק מורשה 3.2.3
 

 .יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגידהיה המציע תאגיד,  3.2.4
 

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע  3.2.5
 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 

 .1כנספח א' בנוסח המצורף  ופרטי היועץ המוצע דף מידע ארגוני עם פרטי המציע 3.2.6
 

 . 2כנספח א' המכרזכתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף של  3.2.7
 

 .3א' כנספחבנוסח המצ"ב  יע/היועץ המוצע מטעם המציע,פירוט הניסיון של המצ 3.2.8
 

 .5כנספח א'תצהיר לצורך הוכחת ניקוד האיכות בנוסח המצ"ב  3.2.9
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על המציע לחתום, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף  3.2.10

 (.הצהרת המציע-' )להלןבכמסמך 
 

 המציע/היועץ מטעמו.קו"ח של  3.2.11
 

 , ככל שהיו כאלה.מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע 3.1.1
 

 

 :הבהרת מסמכי המכרז .4
 

    office@iftachgat.com לבאמצעות דוא" יודיע המציע בכתב לחברה 18.4.18 עד לא יאוחר מיום 4.1
השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות , על כל הסתירות, (.08-6874592בטל: ו )ויוודא את קבלת

שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או 
השאלות יועברו בפורמט  עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

word  :בלבד בנוסח שלהלן 

 
 

 
 

 
לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות  4.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  4.2

תעלה את מסמכי השינויים וההבהרות לאתר בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. החברה 
וכל מציע יצרפם   gat.muni.il-http://www.qiryatבכתובת  קרית גתהאינטרנט של עיריית 

            להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.                                                                                      
                                                                                               

או מי מטעמה, אלא החברה  מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  4.3
יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי החברה פרסמה מסמכי שינויים  אם תשובות אלה ניתנו בכתב. 

כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טענה ממציעים בקשר עם והבהרות באתר האינטרנט 
 כך.

 
רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  שינויים,  תיקונים, החברה  4.4

"שינויים  תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: 
אמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם "(. השינויים וההבהרות כוהבהרות

 .המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז של
 

 בוטל. .5
 

 : ביטוחים .6
 

)להלן:  שיזכה במכרז היועץתשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי  6.1
 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח"

 

הסכם למתן ' "דבהתאם לתנאים המפורטים במסמך ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  היועץ 6.2
)להלן: " ביטוחי היועץ"  8.4 ס"קנזיקין וביטוח"  אחריות" 8סעיף , "(ההסכם)להלן: " "שירותים

 ."(אישור ביטוחי היועץ)להלן: " ( להסכם1) 'בנספח דו"( סעיף הביטוח"
 

ואת  המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  6.3
התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  וההסכם המכרזלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 .לעיל ולהלן כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 
 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב, ככל שיזכה, 6.4
אישור  (1נספח ד' ), את מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלא יאוחר ממועד תחילת  החברה
 . )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת היועץביטוחי 

 השאלה/בקשת ההבהרה בפניהמס' העמוד והסעיף  מס' סידורי
   
   

http://www.qiryat-gat.muni.il/
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כי בכפוף לדרישת החברה בכתב  היועץבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב  6.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ ימציא לה העתקים
 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות מובהר בזאת במפורש כי  6.6
. ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 ((1)נספח ד' )ים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים מובהר, כי ככל שייערכו שינוי
 החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז וההסכם.

 
, חתום היועץאישור ביטוחי  (1נספח ד' )אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  6.7

למנוע ממנו את מועד תחילת  תהא רשאית , החברה)בנוסחו המקורי( כדין על ידי מבטחי המציע
 .כנדרש בשל אי הצגת האישור החתום מתן השירותים

 
נספח אישור אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 6.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.8

כמי  ביועץלראות החברה רשאית לעיל, תהא  6.7כאמור בסעיף , ((1)נספח ד' ) היועץביטוחי 
 .במכרז היועץו/או לבטל את זכייתו של  ההסכםשהפר את 

 
אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  6.9

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם בחתימה וחותמת של המציע
 .הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 
 

 דרישת פרטים מהמציע: .7
 

תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש החברה   7.1
(, הפרטים-מכים ו/או הבהרות נוספות )להלןמהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מס

הצעתו, איכותה לשביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן 
או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקול דעתו 

 הבלעדי.
 

ובתוך המועד שנקבע  החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של  7.2
אות באי צירוף שלא לדון בהצעתו ו/או לר החברהוהיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

 הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
 
 

 :הצהרות המציע  .8
 

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז  8.1
 במכרז ובחוזה.והחוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות 

 

ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  המציע מצהיר כי 8.2
 מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע  8.3

 , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.חברהוכי היה ויתברר ל ו/או מציע אחר במכרז
 

מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של החברה המציע מצהיר כי ידוע לו שאין  8.4
 ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע. חברההמציע שהיה לה ו/או ל

 

הצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ה 8.5
 תיפסל. -שתוגש  באופן חלקי

 

המציע מצהיר כי ידוע לו, כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל  8.6
( ביטול המכרז -לבטל המכרז ותוצאותיו )להלן החברהסיבה לא יתקבל כאישור, תהיה רשאית 

כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת  ולזוכה במכרז לא תהא
 זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
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המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  8.7

ת ביחס אליהם, בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגו
שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת 

 ההצעה.
 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין  8.8
 את האמור בהם.

 

  :מסמכי המכרז .9
 

למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן מסמכי המכרז נמסרים  9.1
 החברה.וש לכל מטרה אחרת בלא אישור לעשות בהם שימ

 

 בוטל .10
 

 :הגשת ההצעות, מועדים .11
 

ות המכרז ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדריש 11.1
אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם יימסרו במסירה ו עותקים 2-בידי המציע, ב

 18.442.יום לעד  ,קרית גת 25לכיש שברח' החברה ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי 
 .בדיוק 12:00 לא יאוחר מהשעה

 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז והינו על אחריותו  11.2
 של המציע.הבלעדית 

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה  11.3
אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין 

 פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע.
 

 .'גמסמך  –ת המציע המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצע 11.4
 

מציא מסמך המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע לה 11.5
  חברהובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית לשביעות רצונה של החברה 

שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר 
 הצעתו על כל המשתמע מכך.

 
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
 

 :בחינת ההצעות .12
 

, ובהסכם ההתקשרותלמסמך א' למסמכי המכרז  1כאמור בסעיף קבועה התמורה לזוכה שמאחר  12.1
 בלבד ובהתאם למפורט להלן: בסיס מדדי איכותעל ה בחינת ההצעות תעש

 
 הניקוד המדד

בעל ניסיון בתכנון פרויקטים של מבני 
כספי גדול )ניסיון לעניין  ציבור בהיקף

זה הוא כי יצא מכוח התכנון היתר בניה 
מוכן להגשה למוסד התכנון אשר מכוחו 

 ניתן לפרסם מכרז לביצוע הפרויקט(.
 

 :נק' 15עד 
 

ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט של 
 5-יזכה את המציע ב מלש"ח 25-15

 נק'
ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט של 

 10-יזכה את המציע ב "חמלש 40-26
 נק'

 41ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט של 
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 15-יזכה את המציע ב ומעלה "חמלש
 נק'

 
 
 
 

ניסיון במתן שירותים לרשויות  
מקומיות/תאגידים עירוניים/משרדי 
ממשלה/חברות ממשלתיות )להלן 

 גופים ציבוריים( -לצורך סעיף זה

 :נק' 30עד 
 

גופים  2-1 -ניסיון במתן שירותים ל
 נק' 10 -ציבוריים

 נק' 20 -גופים ציבוריים 5-3
 נק' 30 -גופים ציבוריים ומעלה 6
 

)אחד  בפרויקטיםניסיון בעבודה 
 משרד הבינוי והשיכון עבור לפחות(

 נק' 5 

במסגרת הראיון תעמוד החברה  -ראיון
מומחיותו, יכולותיו  המציע, כישוריעל 

והמענה לשאלות  האישיות והמקצועיות
 שיציג

 נק' 50עד 

 
 
ועדת המכרזים של החברה )או מי מטעמה( תדרג את ההצעות בהתאם למדדי האיכות המפורטים  12.2

 לעיל לרבות קיום ראיונות עם המציעים שיעמדו בתנאי הסף.
 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר החברה  12.3
 החברה                                               התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את  תהא רשאית לבחון במסגרת החברה 12.4
החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית לדחות 

ו/או של רשות  החברהרצונה שלה או של  שר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעותהצעות של מציעים א
ינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לקיום שימוע, כנדרש אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו א

 עפ"י דין.
 

מובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה הינם כלי עזר לצורך דירוג ההצעות בלבד. ועדת  12.5
וכמן  לדירוג הגבוה ביותר כהצעה הזוכה אינה מחויבת לבחור בהצעה שזכתה חברההמכרזים של ה

 ע ולדרוש מהמציעים כל מסמך נוסף.כן היא רשאית לפנות ללקוחות המצי
 

אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  12.6
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

 

 :חובת הזוכה במכרז .13
 

, יהא (הזוכה -לו הודעה בכתב על זכייתו )להלןותימסר  זוכהמציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה  13.1
אישור את חברה להמציא לו לחתום על הסכם התקשרות ,חברהימים מתאריך הודעת  14עליו, תוך 

  ., )בנוסחו המקורי(, חתום כדין ע"י מבטחי היועץ1ד'לנספח בהתאם  ביטוחי היועץקיום 
 

לעיל, כולם או מקצתם,  13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.2
ביצוע המכרז  למסור אתו ה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרזרשאית עפ"י שיקול דעתהחברה תהא 

 .למי שיקבע על ידה
 

 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.. 13.3
                                                                                                               

 
 בכבוד רב,             
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 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 1נספח  א'  
 

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 ג.א.נ.
 

 מידע ארגוני
 

 
 את המידע על המציע במכרז, כדלהלן: לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור

 
 שם המציע: _____________________________________ .1

 
 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________

 
 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________.
 

 סלולארי:_________________מספר טלפון קווי: __________________  טלפון 
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
 

תחומי עיסוק  .2

המציע___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 ______היועץ המוצע מטעם המציע )ככל שהמציע תאגיד או עוסק מורשה המעסיק עובדים(:______________ .3

 
 

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,  מס'   .4
סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה 

 אותנו.
 
 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                               
                                                                                        _________________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                                 
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 2נספח א' 

 כתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף 

 

אני הח"מ _____________________ת.ז. ________________, נושא במשרת ___________________ 

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת "המציע"ב_________________________________ )להלן: 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 תנאי הסף הנקובים במכרז.המציע עומד בכל  .1

 

עומדים בהוראות חוק עסקאות המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע,  .2
 ב לחוק.2לרבות בהוראות סעיף  1976גופים ציבוריים תשל"ו 

 

נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד עניינים בין  .3
ביצוע העבודות נושא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם הוא ממלא וככל שתיבחר 

באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא או  חברההצעתו של המציע במכרז הוא מתחייב להודיע ל
 עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

 
זוכה במכרז אני מתחייב כי הוא יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות כי היה והמציע יוכרז כ .4

עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  וזאת 
 לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 

של תנאי ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה יסודית  .5
תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך  חברההמכרז והחוזה וה

וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, 
להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות 

עקב  חברהות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ההכרוכ
 הפרת התחייבויות זו.

 
 

____________________                    _____________                           ___________ 
 חתימה  וחותמת המציע                  תאריך                                 חתימת המורשה               

 

 

 אישור
 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 

ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן 
 זה.

                                               _______________ 

 דין –עורך                                           
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 3ספח  א'  נ
. 

 
 פירוט הניסיון של היועץ המוצע

 
 זה לצורך פירוט ניסיון נוסףניתן לצלם נספח 

 
תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 

 הביצוע
1.      

 מהות השירותים:
 
 

 
 
 
  

תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 
 הביצוע

2.      
 מהות השירותים:

 
 
 
 
 
  

תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 
 הביצוע

3.      
 מהות השירותים:

 
 
 
 
 
 
 
  

תקופת  טלפון איש קשר הלקוחשם  
 הביצוע

4.      
 מהות השירותים:
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תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 
 הביצוע

 
 

5.      
 מהות השירותים:

 
 
 
 
 
  

תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 
 הביצוע

6.      
 מהות השירותים:

 
 
 
 
 
  

 
תקופת  טלפון איש קשר שם הלקוח 

 הביצוע

7.      
 מהות השירותים:

 
 
 
 
 
  

 
 

  קורות חיים של היועץ המוצע ** יש לצרף
 ניתן להוסיף המלצות ומסמכים נוספים להוכחת הניסיון.**
 

תפנה לבקשת ו/או מי מטעמה  חברהוכן מסכים שזה  האמור בנספח זההנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי 

  .האמור בנספח זהוכן תערוך בירור ביחס לכל  המלצות מהלקוחות הנ"ל

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.

___________________ 

 חתימת המצהיר                                                                              
 
 

 אישור עו"ד  בעל רישיון עריכת דין בישראל:
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בפני  /ההופיע ____________כי ביום  , בזה /ת, מאשר"דעו _______________,"מ אני הח

מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה  ___________________
לעונשים הקבועים  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 

 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תלא בחוק אם 
 

________________________ 
 חתימת וחותמת עו"ד

 
 
 

 4ספח  א'נ
                                                                                                                                                               

 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה
 

( 1)ה 22ף בסעי אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו
 . 1987.1992-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל
 

 מספר זהות'___________________ הינה גב בחברת ______________,המחזיקה בשליטה 
.________________________ 

 
  

__________________________            ______________      ______________
_________________ 

                        כתובת                     חתימה וחותמת   שם מלא                              
 טלפון 

 
 
 

 אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,
, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם

 .1987-תשמ"ח
 
 
 

             _____________________________________________ 
 חתימה      שם מלא        
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 5נספח א'
 תצהיר לצורך ניקוד האיכות בהתאם לסעיף למסמך א' למסמכי המכרז

 
אני הח"מ_______________ ת.ז.__________________, המשמש בתפקיד_________________ 

ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת וככל שלא במציע___________________ )שם המציע( 
למתן  2/18 מס' אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לצוקך קבלת ניקוד האיכות במכרז פומבי

 בע"מ, כדלקמן: (2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח ), אותו פרסמה שירותי אדריכלות
 

 א______________________ ת.ז._____________________.היועץ המוצע על ידי הו
 

ניסיון בתכנון פרויקט של מבנה בהיקף כספי של____________  יועץ המוצעל -ניסיון בפרויקט בהיקף כספי גבוה .1
₪. 

 סוג מבנה הציבור_______________ 1.1

 הגוף מזמין השירותים_____________ 1.2

 תקופת מתן השירותים_______________ 1.3

יצא מכוח התכנון היתר בניה מוכן להגשה למוסד התכנון ואשר מכוחו ניתן לפרסם מכרז לביצוע האם  1.4
 הפרויקט?   כן   /  לא )נא להקיף בעיגול(*

 פרטי ממליץ מטעם הגוף מזמין השירותים________________________ 1.5

 פרטים נוספים____________________ 1.6
 )החברה שומרת לעצמה את הזכות לברר את   מזמין העבודה על האמור לעיל *יש לצרף היתר בניה או אישור מהגוף     
 האמור אצל מזמין העבודה במקום היתר בניה או אישור כאמור מצב בו הם לא יצורפו, או בנוסף להם(.      

  נק' 5-מלש"ח יזכה את המציע ב 25-15ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט של 

 נק' 10-מלש"ח יזכה את המציע ב 40-26ל ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט ש 

  נק' 15-מלש"ח ומעלה יזכה את המציע ב 41ניסיון בתכנון כאמור בפרויקט של 

 

( רשויות יש לציין מספרליועץ המוצע ניסיון במתן שירותים ל____________ ) -ניסיון היועץ בגופים ציבוריים .2
יש לצרף פירוט בנפרד לרבות מספרי טלפון של ממשלתיות )מקומיות/תאגידים עירוניים/משרדי ממשלה/חברות 

 (.ממליצים

  נק' 10גופים ציבוריים יזכה ב 2-1ניסיון במתן שירותים עבור 

  נק' 20-גופים ציבוריים יזכה ב 5-3ניסיון במתן שירותים עבור 

 נק'. 30-גופים ציבוריים ומעלה יזכה ב 6-ניסיון ב 

בפרויקטים )אחד לפחות( עבור משרד הבינוי והשיכון  כן  /  לא )נא להקיף בעיגול( )יזכה את  ליועץ ניסיון בעבודה .3
 המציע בחמש נקודות(

 

 פירוט על הפרויקט________________________________________________________ 3.1
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 ______שם  ומספר טלפון של ממליץ מטעם משרד הבינוי והשיכון___________________________ 3.2

 
_______________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 

 .היר זהתצהמציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על 
_______________ 

 דין –עורך                                                                                       

 ' בסמך  מ
 

 המציע  הצהרת
 

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 
 א.ג.נ.,

 
 למתן שירותי אדריכלות 03/18מכרז פומבי מס' הנדון:  

 
 

השירותים המקצועית של  םאת מהותאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר  .1
 המכרז. ושאנ

 

ם המשפיעים על וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרי נספחיותי את כל מסמכי המכרז כולל מצהיר כי הבנ אני .2
 ידועים ומוכרים לי.  מתן השירותים

 
 

 אני מצהיר בזאת כי: .3
 

מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל אני המכרז ו ושאחיות הדרושים למתן השירות נבעל הידע והמומ אני .א
 הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

 מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. אני  .ב

 .המכרז נושאירות הנדרשות עפ"י כל דין לצורך מתן השמתחייב כי אעמוד בכל הדרישות אני  .ג
 הצעה כל שהיא.החברה מתחייבת לקבל אין ידוע לי שהנני מצהיר, כי  .ד

 
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון  .4

 לדין. , ועל פי הוראות החוזה בכפוףהו/או הממונה מטעמ החברה
 
ביטוחי היועץ )נספח קיום להמציא לכם אישור  לחתום על הסכם ההתקשרות אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב .5

 .וההסכם הכול כמפורט במסמכי המכרז, (( בנוסחו המקורי וחתום כדין ע"י מבטחי1ד' )
 

 החברה                                               מקצתן  לעיל כולן או 6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6
 המציע הבא בתור.עם ולהתקשר רשאית לבטל את זכייתי במכרז תהא 

 
המכרז לפחות שכר  יועץ שייתן את השירות נושאשבתי בעובדה כי עלי לשלם למצהיר כי בהצעתי התח אני .7

 .1987התשמ"ז  -בהתאם להוראות שכר מינימום
 

מוותרים בזאת ויתור סופי, ו אים הכלולים במסמכי המכרזלכל התנ יהסכמת ןנות יהגשת הצעה זו הרינבעצם  .8
 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. 
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 פרטי המציע 
 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 
 

 כתובת: __________________________________טלפון: __________________
 

 מס' פקס: ___________________________ 
 

 : מורשה חתימה -פרטי החותם/ים מטעם המציע
 

 ז. ______________ שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.
 
 

 חותמת : ____________________ כולל ת מורשיי החתימהתאריך: _______________    חתימ

 'גמסמך  
 הצעת המציע

 
 ( בע"מ2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )

 א.ג.נ.
 

 למתן שירותי אדריכלות 03/18מכרז פומבי מס' הנדון:  
 

יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט )לא  מציע)את הצעת ה 
 בטיפקס( ולחתום ליד התיקון(

 
 

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המציע(, את 
                                                                              00/18על פי המפורט במסמכי מכרז למתן שירותי אדריכלות הצעתנו 

 המתוארים במכרז ובחוזה. ספק לחברה את כל השירותיםתחייבים לואנו מ
 
 

 במסמך א' 12ידוע לנו כי הצעתנו במכרז תבחן כך שהמדד היחידי לבחינה הוא מדד האיכות כמוגדר בסעיף  .1
 למסמכי המכרז.

 
 

 .עלויות שיחולו על מתן השירותים במכרז זהמביאה בחשבון את מכלול ה הצעתנו .2
 

 
 ןהיקף המשרה:התמורה 

 
לא כולל מע"מ   ₪ 360,000נהיה זכאים לתשלום שנתי בסך של  אם נזכה במכרזידוע לנו ואנו מסכימים כי  .3

בשנה )פעילות אדריכלית שנתית מורכבת משכר  ₪ 420,000וזאת עד פעילות אדריכלית שנתית בהיקף של 
 . התמורה(-מהיקף כל פרויקט משוכפל( )להלן 1.75-מהיקף כל פרויקט חדש ו 3.5%של 

 
בגין פעילות אדריכלית מעבר להיקף פעילות אדריכלית של  שיידרש לחברה שירותים ככלידוע לנו כי  .4

 בשנה, והחברה תדרוש מאיתנו לעשות כן אזי נעסיק לצורך מתן השירותים לחברה, ₪ 420,000
כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב למכרז זה  (היועץ הנוסף-)להלן וינאדריכל/הנדסאי אדריכלות מטעמ

בגין השירותים הנוספים נהיה זכאים לתמורה הזהה לתמורה אותה  ידוע לנו כי(. השירותים הנוספים-)להלן
(.ידוע לנו כי  היועץ הנוסף לא יועסק אלא רק לאחר קבלת התמורה הנוספת-אנו נשלם ליועץ הנוסף )להלן

חברה תסבור המשרה וככל ש 1/3אישור בכתב מהחברה כאשר תחילה נעסיק את היועץ הנוסף בהיקף של 
 בשנה(. ₪ 120,000משרה=  1/3ולמשרה מלאה בהתאמה ) 2/3-המשרה ל ה היקףשיהיה צורך בכך, יעל

 
מההיקף הכספי של  0.5%כמו כן ידוע לנו כי ככל שנדרש לבצע גם ניהול תכנון אזי נהיה זכאים לסך של  .5

מההיקף הכספי של הפרויקט בפועל ככל שמדובר  0.25%-הפרויקט בפועל ככל שמדובר בפרויקט חדש ול
)יובהר כי החברה רשאית להכניס את התמורה בגין ניהול התכנון במסגרת התמורה  משוכפלבפרויקט 
 וכנגד צמצום בהיקפי התכנון(. (₪ 360,000)זה  מכרזהמוצעת ב

 

 היועץ המוצע על ידינו לצורך מתן השירותים הוא_______________________ .6
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הוצג על ידינו לצורך עמידה בתנאי הסף הוא  היועץ המוזכר לעיל אשראנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז,  .7
דש אלא אם החברה אישרה בכתב שעות בחו 182אשר יספק לחברה את השירותים בפועל בהיקף של 

   ימים בשבוע. 3אחרת כאשר עליו לשבת במשרדי החברה לפחות 
 

 

 ___________ח.פ.: _________  ______________________ שם המציע: 
 
 

 מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________שם החותם 
 

 טלפון: _________________  ______________________ כתובת: 
 
 

 חותמת: _________ כוללת מורשי החתימה חתימ  ______________________   תאריך:
 'דך מסמ

 הסכם למתן שירותים         
 

 2018______ בחודש __________  שנת ביום שנחתם בקרית גת 

 בע"מ 2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח   ב י ן:  
 החברה(-)להלן

 
 ;מצד אחד

 
 _______________  לבין:

 מרח' ______________________.
 (היועץ -)להלן

 ;מצד שני
 

 (;המכרז-)להלןלמתן שירותי אדריכלות  00/18פרסמה מכרז פומבי מס' והחברה  :הואיל

 ועדת המכרזים של החברה בישיבתה מיום_________ הכריזה על הצעת היועץ כזוכה במכרז; -ו            והואיל:

 והיועץ מעוניין לספק לחברה את השירותים המפורטים במסגרת המכרז ובמסגרת הסכם זה; והואיל              

 בו.לתנאים המפורטים ובהתאם  בכפוף מעוניינים להתקשר בהסכם זה  והצדדים           :והואיל

 :ןקמהוסכם בין הצדדים כדלו הוצהר ,, הותנהלפיכך

 כללי: .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 מהווים גם הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מסמכי המכרז 1.2

 :השירותים .2

ישמש מעין אדריכל החברה ויספק לה את כל השירותים האדריכליים שיידרשו לה לרבות היועץ  .2.1
בנושאי פיתוח ותשתיות/בניית מבני ציבור/התחדשות עירונית ועוד ובתוך כך תכנון בפועל של מבני 
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ציבור וחינוך, כלל שירותי האדריכלות הנדרשים לחברה כולל הגשת בקשות לוועדה המקומית עד 
י בניה, ליווי וניהול יועצים וכל פעולה שתידרש בתחום האדריכלות. כמו כן, במידת לקבלת היתר

 (.השירותים -הצורך ובהתאם להוראות החברה ישמש האדריכל כמנהל תכנון של החברה )להלן
 

מתן כל מטלה אותה תדרוש החברה והמתאימה לאופי השירותים המפורטים לעיל לרבות  יבצע היועץ .2.2
קיום פגישות  , כתיבת חוות דעת מקצועיותאו בע"פ בהתאם לצרכי החברהייעוץ שוטף בכתב 

 והשתתפות בישיבות של מוסדות החברה וכיו"ב.

 
 החברה לשבת במשרדי עליו שעות חודשיות יהיה 182בהיקף של היועץ יספק לחברה את השירותים  .2.3

ביצוע השירותים, כי יובהר ויודגש לעניין ימים בשבוע.  3במסגרת היקף השעות האמור ולפחות 
"היועץ" משמעו מי שהוצע לספק לחברה את השירותים בפועל ולא בהכרח הגוף החתום על ההסכם. 

 בהמשך לכך יצוין כי השירותים יסופקו על ידי היועץ שהוצג לצורך עמידה בתנאי הסף של המכרז.

 
  __היועץ שיספק לחברה את השירותים כאמור בהסכם זה הוא___________________ .2.4
 
 ₪ 420,000לחברה שירותים בגין פעילות אדריכלית מעבר להיקף פעילות אדריכלית של  וככל שיידרש .2.5

בשנה, והחברה תדרוש מהזוכה במכרז לעשות כן, יעסיק הזוכה במכרז לצורך מתן השירותים לחברה, 
למכרז  ( כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"בהיועץ הנוסף-אדריכל/הנדסאי אדריכלות מטעמו )להלן

 (. השירותים הנוספים-זה )להלן
 

 
 ככל שהחברה תבקש מהיועץ לעשות כן הוא יספק לה גם שירותי ניהול תכנון. .2.6
 

 

 יםתקופת השירות .3

 (. יםתקופת השירות –)להלן חודשים, החל מיום ______  ועד ליום _______  12-הסכם זה הוא ל .3.1

חודשים כל  12או תקופות נוספות של לחברה שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההסכם לתקופה  .3.2
( כלומר, לכל תקופת האופציה-חודשים )להלן 60אי שסך כל ההתקשרות לא תעלה על נאחר ובת

חודשים מיום תחילת מתן השירותים, יבוא להסכם זה לסיומו. יובהר כי אין באמור  60-המאוחר, תוך
 חודשים. 12-השירותים מעבר לבסעיף זה כדי לחייב את החברה להאריך את תקופת מתן 

 .ככל שהחברה תבקש לממש את תקופת האופציה, יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המתחייבים .3.3

 היועץ:צהרות והתחייבויות ה .4

 ומתחייב, כדלקמן: היועץ מצהיר        

, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לשם מתן הודרישותי החברההבין את צרכי כי  4.1
, והם חברההשירותים, וכי בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות ה

 ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת ההסכם.

ובהתאם  חברהכי יבצע את המוטל עליו על פי הסכם זה בהתאם למדיניות ולהנחיות שיקבעו ע"י ה 4.2
לדרוש ו/או לקבוע  תרשאיהחברה המקצועי. בכלל זה מצהיר היועץ כי ידוע לו כי  הלשיקול דעת

שינויים בפרטי השירותים, לצמצמם או להרחיבם, ומוסכם בזאת כי כל שינוי כאמור לא יחשב 
 כהפרת הסכם זה

 כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או 4.3
 הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

 . יבוצעו על ידו באופן המיטביכי השירותים כהגדרתם לעיל וכמפורט במסמכי ההזמנה  4.4

ומקובלת, ולעשות כל דבר נדרש וסביר שהיועץ היה עושה לצורך  גבוההלתת את השירותים ברמה  4.5
 מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
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שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו  כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית 4.6
 ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה.

במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל והוא מצהיר ת נוקט חברהמודע לכך שה הואכי  4.7
 ות הפרה של חוק כלשהו מהדין החל.ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להו

כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות, מתחייב היועץ להעביר את כל החומרים ו/או הנתונים ו/או כל  4.8
ימים מיום סיום ההתקשרות. היועץ מתחייב כי במקרה של סיום  7מידע רלוונטי אחר, לחברה תוך 

 למחליפו.  ההתקשרות, יערוך היועץ חפיפה מלאה ומסודרת עם מי שימונה 

כי ידוע כי עליו לספק את השירותים בהתאם לדרישות החברה והוא מתחייב שלא לעסוק בכל עבודה  4.9
 אחרת שיש בה כדי למנוע ממנו לספק לחברה את השירותים כאמור בהסכם זה.

כי יגיש לחברה מדי חודש, דיווח אודות מתן השירותים שניתנו על ידו במהלך החודש שקדם לדיווח.  4.10
 כך מתחייב היועץ לתת למזמין דיווח נוסף  בהתאם לדרישות וצרכי החברה.מעבר ל

 כי אין כל מניעה לרבות מניעה שבדין המונעת ממנו לספק לחברה את השירותים. 4.11

כי הוא לא מצוי במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים וכי אם יימצא בעתיד במצב כזה  4.12
 מתחייב לדווח לחברה על כך. הוא

 

 קיום יחסי עובד מעביד:אי  .5

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי החברה  היועץמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  5.1
ו/או  היועץוהעירייה בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין החברה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין 

עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהחברה ו/או מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל 
 דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.

 
בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי  היועץמוסכם בזאת מפורשות כי  5.2

 כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה והעירייה  לא תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג  לו, היועץובנוסף  לעילמבלי לגרוע מהאמור  5.3
לל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כו

 הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  יועץתחויב החברה ו/או העירייה בתשלום כלשהו ל 5.4
עירייה )לפי העניין( בכל סכום בו תחויבנה את החברה ו/או את ה היועץלעובד ממעבידו יפצה 

 כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע היועץ מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  5.5
 .להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום

ו המפורשות של היועץ שאין בין הצדדים יחסי במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותי 5.6
מעביד בין -מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסכמת שנוצרו יחסי עובד-עובד

 החברה לבין היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, אזי יחולו ההוראות הבאות:

זכאי היועץ בגין השירותים לחברה, החל מיום תחילתו של הסכם  החודשית לה יהיההתמורה  5.6.1
זה, תחושב רטרואקטיבית ותוצמד לשכר לו זכאי עובד בדרגה הנמוכה ביותר שהיה מועסק 

 בשונה( וזאת השכר-)להלן בחברה כעובד החברה על פי הוראות הדין המחייבות אותה
 .םחודשי 12-בחלוקה ל להסכם זה 6 מהתמורה הקבועה בסעיף

 
השכר ייחשב ככולל את תוספות היוקר שהיו בתקופת ההסכם, דמי הבראה, הוצאות נסיעה,  5.6.2

ביטוח לאומי, ביטוחי בריאות וכל התשלומים הסוציאליים והתנאים הנלווים, לרבות חופשה 
ופיצויי פיטורים, ככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על שכר עובד החברה, לפי כל דין ו/או הסכם, 

 מיום תחילת הסכם זה.החל 
 

במקרה כאמור לעיל, היועץ יהיה חייב להשיב לחברה את כל התשלומים שקיבל מעבר לשכר  5.6.3
ההפרש בין התמורה ששולמה לו בפועל לפי הסכם זה לבין השכר החל ממועד דהיינו, את 
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, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק ממועד קבלת התמורה ועד למועד תחילתו של הסכם זה
לשנה, ממועד קבלת התמורה, לפי  8%הכספים בפועל ו/או בתוספת ריבית בשיעור של  השבת

 הגבוה מבין השניים.
 

היועץ ישפה ויפצה את החברה בעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, מיד עם  5.6.4
 דרישתה הראשונה של החברה.

 
היה זכאי את החוב של היועץ מכל סכום לו י לקזזהיועץ נותן בזאת לחברה הוראה בלתי חוזרת  5.6.5

 .  לחברה על פי הקבוע לעיל
 

 
 
 
 
 
 

 
 :התמורה .6

לא כולל מע"מ   ₪ 360,000כנגד מתן השירותים יהיה זכאי הזוכה במכרז לתשלום שנתי בסך של  .6.1
בשנה )פעילות אדריכלית שנתית מורכבת  ₪ 420,000וזאת עד פעילות אדריכלית שנתית בהיקף של 

 . התמורה(-מהיקף כל פרויקט משוכפל( )להלן 1.75-פרויקט חדש ו מהיקף כל 3.5%משכר של 
 
 ₪ 420,000שיידרש לחברה שירותים בגין פעילות אדריכלית מעבר להיקף פעילות אדריכלית של  ככל .6.2

 לצורך מתן השירותים לחברה, היועץ יעסיק לעשות כן, מהיועץבשנה, והחברה תדרוש 
השירותים -)להלןזה כמפורט בהסכם  (יועץ הנוסףה-)להלן אדריכל/הנדסאי אדריכלות מטעמו

לתמורה הזהה לתמורה אותה הוא ישלם ליועץ  יועץבגין השירותים הנוספים יהיה זכאי ה(. הנוספים
(. יובהר כי היועץ הנוסף לא יועסק אלא רק לאחר קבלת אישור בכתב התמורה הנוספת-הנוסף )להלן

משרה וככל שחברה תסבור  1/3את היועץ הנוסף בהיקף של  היועץמהחברה כאשר תחילה יעסיק 
 ₪ 120,000משרה= 1/3ולמשרה מלאה בהתאמה ) 2/3-המשרה ל שיהיה צורך בכך, יעלה היקף

 בהתאמה(.
 
מההיקף הכספי של הפרויקט  0.5%לבצע גם ניהול תכנון אזי נהיה זכאים לסך של  יידרשיועץ ככל שה .6.3

מההיקף הכספי של הפרויקט בפועל ככל שמדובר  0.25%-לבפועל ככל שמדובר בפרויקט חדש ו
התמורה בגין החברה רשאית להכניס את ( )יובהר כי תמורה בגין ניהול תכנון -)להלן בפרויקט משוכפל

 ם בהיקפי התכנון(.וצמצוכנגד  ₪ 360,000התכנון במסגרת התמורה המוצעת בהסכם זה  ניהול
 
ם לקבלת כספים מהגורם המממן של הפרויקט בגינו התמורה תועבר ליועץ פעם ברבעון ובהתא .6.4

 3מהתמורה המגיעה בגין  80%משולמת התמורה כאשר בכל מקרה יקבל היועץ בתום כל רבעון, 
( בתוספת מע"מ. יובהר כי טרם תחילת כל פרויקט תמציא החברה ליועץ ₪ 30,000חודשי עבודה )

ו של הגוף המממן ויחוו הוראות חוק מוסר נספח המציין את היקף המימון החיצוני לפרויקט ואת שמ
 .2017-תשלומים לספקים, תשע"ז

 
 התשלום יועבר כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 7.1

 

לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן  היועץיובהר כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי  7.2
השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות נסיעה, טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס נסיעות, 

 אש"ל וכיוצא באלה.

 :ביטול ההסכם ותוצאותיו .7

 לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים: תהא רשאית חברהמוסכם בין הצדדים כי ה 7.1

כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או באם הינו תאגיד במידה מונה ליועץ כונס נכסים מכוח  7.1.1
 .ויינתן לגביו צו פירוק

נגד היועץ או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע  7.1.2
 .רה שיש עמה קלוןילמעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עב
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 .ד, או בכל מעשה מרמההיועץ או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוח 7.1.3

כי היועץ אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  לחברההוכח  7.1.4
 .טכנית או מכל סיבה אחרת

 הוכח לחברה כי היועץ פועל בניגוד אינטרסים עם שירותיו למזמין.  7.1.5

רשימה למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם מהוות  7.2
ח כל עילה שבדין, ובכלל ולבטל את ההסכם מכ חברהסגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי היועץ.

, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה בנסיבות סעיף זה בוטל ההסכם 7.3
 לתשלום ו/או ששולמה ביתר, לפי העניין.

ל הפרת כל סעיף מסעיפי החוזה על ידי היועץ, תודיע על כך החברה ליועץ והיועץ מתחייב במקרה ש 7.4
 ימי עבודה ממועד ההודעה. 7לתקן את ההפרה תוך 

פעמים או סברה החברה כי היועץ אינו מספק את  3-הפר היועץ הוראה מהוראות הסכם זה יותר מ 7.5
תהא רשאית החברה לבטל הסכם זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  -השירותים לשביעות רצונה

 המוקנה לה בהתאם להוראות ההסכם או על פי כל דין.  

 

 אחריות, נזיקין וביטוח: .8

 רכושו או לגופו שהיא סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן, הפסד, פגיעה כל בגין באחריות יישאהיועץ  8.1
 כל של רכושו או לגופו או, מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או שלו

 .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם

 לגופו שייגרמו שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה, תשלום בכל יישא לא החברה כי הצדדים בין מוסכם 8.2
 רכושו או לגופו או מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי או היועץ של רכושו או
 היועץ על תחול זו אחריות וכי, זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של

 .בלבד

 שהיא סיבה מכל לו שייגרמו הוצאה או תשלום, נזק כל על החברה את לשפות מתחייבהיועץ  8.3
 .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה, מחדל או במעשה, מרשלנותו הנובעים

 :היועץ ביטוחי 8.4

מתחייב , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי  היועץוהתחייבויותיו של  ולגרוע מאחריות מבלי 8.4.1
 הסכםתחילת מתן השירותים נשוא החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד לפני מועד  היועץ

במשך כל על חשבונו , לערוך ולקיים עבורו )המוקדם מביניהם(ו/או  מטעמוו/או  ידוזה על 
ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין זה  הסכםתקופת מתן השירותים נשוא 

טים להלן, באמצעות חברת ביטוח את הביטוחים המפור ביטוח אחריות מקצועית,
 :או "הביטוחים" "היועץביטוחי אישור )להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין ה

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  (א)

 ביטוח חבות מעבידים ;  (ב)

  ; אחריות מקצועית (ג)

, מטעמוו/או  ידוזה על  הסכםנשוא מתן השירותים מועד תחילת  לפנימתחייב,  היועץ 8.4.2
 הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל חברההלהמציא לידי 

 ,"(, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו זההיועץאישור ביטוחי )להלן: " (1) 'נספח דכזה 
  .)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח

ו/או לא תגרע המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  (א)
 ., על נספחיועל פי הסכם זה היועץהתחייבויות מ

הינה תנאי יסודי  ((1) 'נספח ד) היועץהמצאת אישורי ביטוחי  כי היועץמוסכם בזה על  (ב)
להתחיל  היועץלא יוכל  ((1) 'נספח ד) היועץהמצאת אישור ביטוחי  וללא בהסכם זה

 במתן השירותים על פי הסכם זה. 
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 קבלנים וקבלניכלפי  היועץבין היתר גם את אחריותו של  יורחבו לכסות, היועץי טוחיב 8.4.3
עיריית קריית גת )להלן: ו/או  חברההלשפות את  היועץכמו כן יורחבו ביטוחי משנה 

, בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם "(העירייה"
 "(.יחידי המבוטח)להלן: " היועץ

הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה יועץהעל  8.4.4
 . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה 

על פי דין  מתקיימת אחריותו בתוקף כל עוד להחזיק  יועץאחריות מקצועית, על הביטוח 
  .זה על נספחיו הסכםבקשר עם על ידו נעשתה  אשרלכל פעילות 

)אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות  יועץהרכוש של ה ביטוחי 8.4.5
 ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההכלפי  יועץתחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

 . זדוןבובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

לנספח אישור  1סעיף על פי  יועץביטוח אחריות כלפי צד שלישי, הנערכת על ידי ה וליסתפ 8.4.6
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או תורחב לשפות את  ((1) 'נספח ד) יועץביטוחי ה
)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או למחדל  עובדיהם

ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת", על פיו יראו את  יועץרשלני של ה
  הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

לנספח אישור עריכת  2סעיף על פי  יועץביטוח חבות מעבידים, הנערכת על ידי ה פוליסת 8.4.7
עירייה ו/או מנהליהם ו/או ו/או ה חברההתורחב לשפות את  ((1) 'נספח ד) יועץביטוחי ה
)להלן:  וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהיהיה , עובדיהם

תוך כדי ו/או בקשר עם הסכם זה,  יועץלמי מהעובדים המועסקים על ידי ה "(מקרה ביטוח"
י , כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידעקב עבודתם

  .כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו יועץו/או לעניין חבות ה יועץה

רשאי שלא לערוך ביטוח חבות  היועץלעיל מוסכם כי  8.4.7למרות האמור בסעיף  (א)
, במלואו או בחלקו, ((1) 'נספח ד) לאישור עריכת הביטוח (2)מעבידים כאמור בסעיף 

 היועץ. כאילו נערך הביטוח במלואולהלן יחול  8.4.14אולם הפטור כאמור בסעיף 
, יערוך הסכםמתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים לחברה בקשר עם ה

( 2ובסעיף ), לעיל 8.4.7 –ו ב'  8.4.1בסעיפים את הביטוח כמתחייב מן האמור  היועץ
זה על  הסכםוימציא לחברה אישור כנדרש על פי  ((1) 'נספח דלאישור עריכת הביטוח )

 .נספחיו

אינו עורך ביטוח חבות  והיועץובמידה לעיל  8.4.7בסעיף נוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב (ב)
מתן מועד תחילת מ, לא יאוחר החברהלהמציא לידי  היועץמתחייב מעבידים, 
ת בהתאם לנוסח "הצהר בגין אי העסקת עובדיםצהרה הזה,  הסכם נשוא השירותים

כדין על  מהא חתויזה כשה הסכםל המצורפת, ((2) (1) 'נספח ד) "אי העסקת עובדים
 .היועץידי 

ביטוחי  עריכתלנספח אישור  3סעיף על פי  היועץאחריות מקצועית, הנערכת על ידי  פוליסת 8.4.8
 ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההתורחב לשפות את  ((1) 'נספח ד) היועץ

חובה מקצועית  הפרתבשל בגין רשלנות מקצועית ו/או  אחריות היה ותוטל על מי מהם
וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי וו/או מנהלי היועץ שלאו מחדל רשלני ו/מעשה ן, בשמקור

. בנוסף ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההכלפי  היועץחבות ביטוח מ
)ששה(  6תקופת גילוי של לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

 רשאייש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,  יועץולדעת ה היה 8.4.9
בכל ביטוח כי  לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך יועץה

לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות מעבר למצוין  יועץהערוך ירכוש נוסף או משלים אשר 
ובלבד שהאמור  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברההכלפי  )שיבוב( התחלוף

  ון.זדבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

ביטוח הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי ה למען 8.4.10
, הינם ((1) 'נספח ד) יועץהמתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי ה

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות  יועץ, ועל היועץדרישה מינימאלית המוטלת על ה
מצהיר  יועץולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. ה

ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 
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העירייה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 
 .הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן

 לרעהו/או לשנותם יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  יועץה ביטוחי 8.4.11
( שלושים) 30הודעה בכתב בדואר רשום  ולחברה יועץלה שלחאלא אם בתקופת הביטוח, 

ו/או ביטול  ללא יהיה תוקף יתחייבו, כי  יועץמבטחי ה יום מראש על כוונתו לעשות זאת.
 נשלחהאם לא החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם שכאלו לגבי שינוי לרעה 

 .ההודעה ממועד משלוחהימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף לעיל כאמור  בכתב הודעה

על פי  יועץולחברה, כי איזה מבין ביטוחי ה יועץיודיעו לה יועץפעם שמבטחיו של ה בכל 8.4.12
עומד להיות מבוטל או  ((1) 'נספח ד) יועץהביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוח ה

לערוך את אותו הביטוח מחדש  יועץלעיל, מתחייב ה 8.4.11בסעיף משונה לרעה, כאמור 
ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח 

 .הקודם, כאמור לעיל

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  היועץ ביטוחי 8.4.13
ו/או או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר יועץה יי מבטחוכו/או העירייה  החברההנערך על ידי 

 59החברה והעירייה. לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור  בסעיף בדבר שיתוף ביטוחי תביעה 
ו/או  החברהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 

 .יהםוכלפי מבטחהעירייה 

ו/או  דרישהמצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  יועץמהאמור לעיל ולהלן, ה לגרועמבלי  8.4.14
תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי 

, והוא פוטר ((1) 'נספח ד) יועץבגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוחי ה
 רייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל אחריות לנזק כאמורבזאת את החברה ו/או העי

אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור  (.יועץ)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על ה
 ון.לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזד

 (ביטוחזה ) 8.4בסעיף לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות מתחייב  היועץ 8.4.15
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח ((1) 'נספח ד) יועץלרבות באישור ביטוחי ה

ומבלי לפגוע בכלליות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבקשר להן במועד ו
לשלם את דמי האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, 

ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותכי הפוליס ,ובמועדם ולדאוג ולוודאהביטוח במלואם 
כי  יועץמתן השירותים נשוא הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב ה

על פי דין לכל  מתקיימת אחריותובתוקף כל עוד אחריות מקצועית, יחזיק ביטוח  את
 .ל נספחיוהסכם זה, עבקשר עם על ידו נעשתה  אשר פעילות

אחריות על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  לחברהמתחייב להודיע  היועץ 8.4.16
לשתף פעולה עם  יועץמעבידים. כן מתחייב ה חבות, אחריות כלפי צד שלישי או מקצועית

ככל שיידרש לשם מימוש תביעת  ,יועץוהעירייה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס ה חברהה
ו/או מימוש זכויות החברה  להגישה למבטחים וחליטו/או העירייה י חברהה ביטוח אשר

 .יועץוהעירייה על פי ביטוחי ה

יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  יועץלגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה ומבליכמו כן  8.4.17
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי 

על ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של  כיסוי
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או ו/או  יועץה

 .על פי הסכם זה ו/או על פי דין יועץחובת השיפוי מוטלת על ה

ה בתום ו/או אי הפרייקבע בפוליסות, כי  לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור לאמור בנוסף 8.4.18
בזכויות  יפגעולא , יועץהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ קיום בתום לב של תנאי 

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים 
 .אלו

לחזור  יועץה, מתחייב ועץי( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי השבעה) 7 -לא יאוחר מ 8.4.19
, (8.4) לסעיף הביטוח 8.4.2בסעיף כאמור  ((1) 'נספח ד) ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי  יועץבגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה
בעריכת הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ((1) 'נספח ד) יועץה

 .הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו

 מתלהתנאי  והינ ,((1) 'נספח ד)" יועץי השהמצאת "אישור ביטוח לוכי ידוע  ,מצהיר היועץ 8.4.20
את תחילת ו/או  יועץן הלמנוע מ תרשאי תהייה לתחילת מתן השירותים והחברה יםומקד
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המוסכם מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישורהמשך מתן השירותים 
 .כנדרש

ו/או בבדיקתם ו/או אי , המצאתם יועץכי אין בעריכת ביטוחי ה ,בזה במפורש מוסכם 8.4.21
על או ו/ חברהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על הבדיקתם, על ידי החברה ו/או 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  ןעל מי מטעמהעירייה ו/או 
או על ו/על פי הסכם זה  יועץשל הו/או מהתחייבויותיו  ואחריותמ ו/או לגרוע בצורה כלשהי

ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על העירייה ו/או על מי מהבאים  פי כל דין
 טעמן.מ

בסעיפים  כאמור  יועץי הטוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי  למען 8.4.22
 יועץהבמועד, לא תפגע בהתחייבויות ( זה, לעיל 8.4סעיף לסעיף הביטוח ), 8.4.19 -ו 8.4.2

 .על נספחיו פי הסכם זה על

כאמור לעיל  יועץלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי ה)אך לא חייב( רשאי  חברהה 8.4.23
על פי  ואו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו/מתחייב לבצע כל שינוי  יועץוה

 (.זה )ביטוח 8.4סעיף 

ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות  החברהכי זכות הביקורת של  ,מצהיר ומתחייב היועץ 8.4.24
 החברהעל  מטילהכמפורט לעיל, אינה ו ולהורות על תיקונ אישור הביטוחלבדוק את ו וזכות

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור,  ןמי מטעמו/או העירייה ו/או על 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 .ו/או על פי כל דין זה הסכםעל פי  יועץה

 הינוכל סכום לו  לעכב ירשא יהיה חברההבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  8.4.25
בקשר עם  יועץהדת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  8.4 ל פי תנאי סעיףע זכאי

 .)שבעה( ימים מראש 7, בכתב, יועץההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לה

 בהתאםבזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  מוסכם 8.4.26
המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ו/או  הסכום יועץלמוסכם על ידי החברה, יושב לה

 .לעירייה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  מוסכם 8.4.27
 .בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מטעמן יועץה

למלא אחר כל  יועץומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב ה ףבנוס 8.4.28
 התקנותדרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 
תן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שכל העובדים שיועסקו על ידה במ

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

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  8.4בזאת, כי כל הוראה בסעיף  מובהר 8.4.29
לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  יועץהההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של  הוראות

 .אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין

)ביטוח( על תת סעיפיו, הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן  זה 8.4, כי הוראות סעיף ובהרמ 8.4.30
 .תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 

 :וזכויות יוצרים , מניעת ניגוד ענייניםסודיות .9

ולשירותים נשוא הסכם זה,  לחברה היועץ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע הנוגע  9.1
ו/או הקשורים בו ו/או הנוגעים אליו במישרין   החברהלרבות הסודות המסחריים והמקצועיים של 

ובין ממקורות חוץ, ולא ימסור ולא  בחברהו/או בעקיפין, בין שהגיעו לידיעתו ממקורות פנימיים 
, אלא אם יקבל על כך אישור מאת חברהלה כל מידע כזה לשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם היג

 מראש ובכתב, וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה.  נציג החברה

על פי הסכם זה, לרבות חברה היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם ה 9.2
והוא ניתן לידיעתו החברה הבלעדי של  היהיה תמיד רכושחברה למידע שיוכן על ידו אשר מתייחס 

 על פי הסכם זה.  חברהשל היועץ אך ורק בקשר לקשריו עם ה
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או כל חומר אחר שיוכן על ידי היועץ לצורך או כתוצאה מהסכם זה  מידעמוסכם בזאת כי כל  9.3
וכן כל מידע ונתונים שיימסרו ליועץ במהלך התקשרות זו שייכים  –וזכויות היוצרים הנובעות מהם 

 מראש ובכתב. חברהואין היועץ רשאי לעשות בהם שימוש ללא רשות ה  לחברהבלעדית 

 משרד הפנים נוהלת שאלון )ממולא על ידו( בהתאם לעם חתימת הסכם זה יגיש היועץ לחברה א 9.4
 .לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות

 :איסור הסבת ההרשאה .10

היועץ מתחייב שלא להעביר, להמחות, ליתן, את התחייבויותיו וזכויותיו לפי הסכם זה, לכל גורם אחר, ולא  
 ות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, כל אלה בין אם בתמורה ובין אם לאו.להעניק לזולתו כל זכ

 :יישוב סכסוכים .11

אביב -תלכל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו בפני בית המשפט המוסמך במחוז 
 בלבד.

 :שינוי, ביטול וויתור .12

ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך  12.1
 ידי שני הצדדים.

לפי חוזה זה לפי ראות עיניו ואי שימוש בזכות כלשהי  הלהשתמש בזכויותי תהא רשאית החברה 12.2
 ויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצדו.וו/או אי שימוש במועד לא יחשב כ

 :הודעות .13

שלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתי
כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה 

 בעת מסירתה. -ביד 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

 

___________________  ___________________ 

 היועץ                                         המזמין            
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  (1)-'דח נספ
 

 ביטוחים קיוםאישור  -' ב נספח
 __________תאריך :          

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד חברה לפיתוח )

 "(החברה)להלן: "
 2מרחוב כיכר פז 

 קריית גת

 לכבוד
   קריית גתעיריית 

  "(עירייהה)להלן: "
 מרחוב ______________

  קריית גת

 א.ג.נ.,

 .היועץביטוחי הנדון: אישור 

 "(.היועץ" להלן:) _________________________________________ :  שם המבוטח

 _____________________________________________. :  כתובת

 "ההסכם"(מיום _______________ )להלן:  :  הסכם

 "(.השירותים)להלן: " אדריכלותשירותי  :  השירותים

 היועץערכנו עבור מאשרים כי "( החתומים מטה המבטחאנו __________ חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

)שני  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלןאת 

 ."(הביטוחתקופת התאריכים נכללים ולהלן: "
 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .1

פי דין בשל -על היועץהמבטח את אחריותו של  ,כלפי צד שלישי ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
פגיעה לאובדן מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו 

בכל הקשור לשירותים  שהואו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 
 יהןלמנהלו/או  לחברה ו/או לעירייה ו נזק או פגיעה לרבותהסכם בקשר עם ה

 הן.לעובדי/או ו

 מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.שני ש"ח ) 000,0002, : גבולות האחריות 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים וכלפי בגין  היועץחבות 
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זיהום תאונתי מקרי ובלתי רעידות והיחלשות משען, סניטאריים פגומים, 
שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות צפוי, 

חייב לשלם  היועץומי )למעט לגבי עובדים שתחלוף מצד המוסד לביטוח לא
 .בגינם דמי ביטוח לאומי(

ו/או החברה ו/או העירייה פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  1.1 תנאים מיוחדים : 
 אחריות בגין"( יחידי המבוטח)להלן: " מנהליהם ו/או עובדיהם

 לסעיף בכפוף וזאת היועץמחדלי ל למעשי ו/אושתוטל על מי מהם 
 אחד מיחידי צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות

 .המבוטח

שאינו החברה ו/או העירייה בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  1.2  
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש היועץשימושו, של ו/או רכוש בבעלותו 

 ישירות(. היועץ)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל  צד שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

 הנזיקין פקודתעל פי  היועץמעבידים המבטח את אחריותו של חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  1980 - פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל )נוסח חדש( ו/או ע

תאונת בגין  ההסכםבקשר עם במתן השירותים העובדים המועסקים על ידו 
למי מהם "(, שייגרמו מקרה ביטוחאו מחלה מקצועית )להלן: " עבודה

בכל הקשור במתן השירותים בקשר  תוך כדי ועקב עבודתםבתקופת הביטוח 
 .ההסכםעם 

 לתובע. ש"ח 000000,6, גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח 000,00020,  

כלפי  היועץומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, פיתיונות ייחשב כמעבידם( היועץ)היה ו קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 .ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

מנהליהם ו/או ו/או החברה ו/או העירייה לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,עובדיהם

כלפי מי  היועץו/או לעניין חבות  היועץמי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 
 .מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

על פי דין בשל ו/או עובדיו  היועץ המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרתבשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרתו/או עובדיו  היועץבמעשה או מחדל רשלני של  ןשמקור
 .ההסכםבקשר עם  השירותים

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.שני מיליון ש"ח( לאירוע ש"ח ) 000,0002, גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 ₪ 150,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב  היועץחבות הרחבות בגין 
טעות, חריגה מסמכות, חבות הנובעת מלאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח( ו

 .היועץ עובדימי מרשלנות או אי יושר של 

החברה ו/או העירייה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 3.1 תנאים מיוחדים : 
אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות מנהליהם ו/או עובדיהם

חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ היועץאו מחדל רשלני מצד ו/מעשה 
 .מנהליהם ו/או עובדיהםו/או החברה ו/או העירייה כלפי  היועץ

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  3.2  
____________. 

חודשים ( )שישה 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  3.3  
ביטוח  היועץ, בתנאי כי לא נערך על ידי לאחר תום תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 
מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על . זו

פני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה אירועים שעילתם ל
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 .בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות צד שלישי ואחריות  : תנאי מיוחד .4
ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות גבולות מקצועית הינם 

 .משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  5.1 : כללי .5
וכי  החברה ו/או העירייהי ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/אנו מוותרים על כל דרישה 
 59לרבות, כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  ,החברה ו/או העירייה

 "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
 .יהןוכלפי מבטח החברה ו/או העירייהכלפי 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  5.2  
החברה בלבד, ובכל מקרה לא על  היועץוההשתתפות העצמית חלה על 

 .מנהליהם ו/או עובדיהםו/או ו/או העירייה 

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  5.3  
החברה בזכויות  יפגעולא , היועץת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי  מנהליהם ו/או עובדיהםו/או ו/או העירייה 
 .על פי ביטוחים אלו

וגם או לא  יבוטלוהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן  5.4  
הודעה לחברה  תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם ישונו לרעה

וכי לא יהיה תוקף  יום מראש( שלושים) 30כתובה בדואר רשום 
אם לא  החברה ו/או העירייהשכאלו לגבי  לביטול ו/או שינוי לרעה

 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה החברה לידי  נשלחה
 .ההודעהממועד משלוח הימים ( שלושים)

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

 
 

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 (1) (1) ד'נספח 
 הצהרת אי העסקת עובדים

 __________תאריך :          

 לכבוד
 ( בע"מ2014יפתח א.ד חברה לפיתוח )

 "(החברה)להלן: "
 2מרחוב ככר פז 

 קריית גת

 לכבוד
   קריית גתעיריית 

  "(עירייהה)להלן: "
 ______________מרחוב 

  קריית גת

 א.ג.נ.,
 

 הנדון:  הצהרה.
 

 )להלן : "ההסכם" ו/או "השירותים", בהתאמה(  מיום ________ הסכםאדריכלות בהתאם לשירותי הסכם למתן 

 הנני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכם שבנדון אינני מעסיק עובדים. .א

א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח מאחר וכאמור בסעיף  .ב

 שערכתי.

הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח חבות  .ג

מעבידים( )חבות  2( סעיף (1) 'דנספח המעבידים כמתחייב על פי ההסכם שבנדון  ובנספח אישור הביטוח )

 להסכם.

בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק עובדים אמציא לכם נספח  .ד

 ביטוח מתוקן, כמתחייב על פי ההסכם שבנדון.

 
 ולראיה באתי על החתום

 
 בכבוד רב

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (היועץ)חתימת  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


