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החברה הכלכלית לקריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 04/20
החברה הכלכלית קריית גת )להלן" :החכ"ל" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לצורך ייעוץ וליווי הליך מכרז
להתאמת הקמת אתר מיחזור לפסולת בניין ,הכול כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה .המכרז מופנה לחברות
ו/או יחידים הנותנים שירותים נשוא מכרז זה בהתאם להגדרתם בתנאי הסף במכרז כשירותים שיסופקו באופן רצוף
וקבוע ואשר בעדם תשולם תמורה כוללת וסופית ,כך שהתמורה תשולם לפי שלבי הביצוע והכל כמפורט בהוראות
מסמכי המכרז להלן ,בהסכם ובנספחיו.
א .תיאור העבודות מפורט במסמכי המכרז.
ב .ההתקשרות תהא לתקופה עד להשלמת התחייבויות המציע-הזוכה על-פי מסמכי המכרז וההסכם שצורף
לו (על נספחיו).
ג .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך כולל של ( ₪ 500בתוספת מע"מ) במשרדי החכ"ל ברח'
שדרות לכיש  7קריית גת ,החל מיום  25.08.2020בין השעות  .15:00 – 09:00מובהר כי התשלום עבור
רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא .כל מעטפת מכרז כוללת שני עותקי מכרז.
התשלום יבוצע בצ'ק ו/או העברה בנקאית .רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי סף להשתתפות במכרז ,יחד
עם זאת יצוין כי מסמכי המכרז מפורסמים גם באתר עיריית קריית גת (בלשונית "מכרזי החברה
הכלכלית") .טלפון לבירורים 08-6811422 :שלוחה .5
ד .חובת השתתפות במפגש מציעים :ביום  25.8.2020בשעה  10:00בבוקר ייערך מפגש מציעים להסברת
מהות העבודה ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז .נקודת המפגש היא משרדי החכ"ל
(שבשדרות לכיש  7קריית גת ,האורג  1ב .)WAZEההשתתפות במפגש היא חובה ומהווה תנאי מוקדם
להשתתפות במכרז.
ה .לוחות זמנים :שאלות הבהרה תוגשנה עד ליום  3.9.2020בשעה  ,13:00השאלות יופנו לחכ"ל באמצעות
כתובת הדוא"ל של מנהלת המכרזים והוא  maya@kgat.co.ilמענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום
 7.9.2020תשובות (בכתב בלבד) לשאלות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת
המציע הפונה בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז.
ו .ההצעות תוגשנה בצירוף המסמכים הנדרשים לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החכ"ל  ,שברחוב
שדרות לכיש  7קריית גת ,עד ולא יאוחר מיום  14.9.2020בשעה  12:00בדיוק .הצעות אשר תוגשנה
באיחור -לא תתקבלנה.
ז .כל יועץ חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית ("ערבות מכרז") לטובת החכ"ל בהתאם לכללי המכרז
המפורטים בתנאי הסף .הערבות הנ"ל תעמוד בתוקפה עד  90ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה כמפורט בנספח א'.
ח .הוראות נוספות מפורטות במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור
במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.
ט .אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי .כמו-כן ,המזמינה שומרת
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה.
כל הנתונים המופיעים במסמך זה הינם לצרכי השוואת הצעות המחיר ו/או לקבלת הצעות מחיר ואינם
מחייבים את המזמינה בפועל .רק שירותים שהוזמנו בפועל מחייבים את המזמינה.
בברכה ,יעקב אפראימוב
יו"ר דירקטוריון
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 .1כללי ,הגדרות ותנאי סף
 .1.1כללי
החברה הכלכלית קריית גת )להלן" :המזמינה" או" :החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לצורך
ייעוץ וליווי הליך מכרזי בנושא הקמת תחנת מיחזור וטיפול בפסולת בנייה.
המכרז מופנה לחברות ו/או ליחידים המעניקים את השירותים נשוא המכרז ,בהתאם
להגדרתם במכרז ולתנאים המפורטים במסמכיו לרבות בהסכם ובנספחים המצורפים לו
(להלן" :השירותים").

 .1.2הגדרות
".1.2.1החכ"ל" או "המזמינה" – החברה הכלכלית קריית גת;
".1.2.2העירייה"– עיריית קריית גת המשמשת המזמינה העיקרית של השירותים השונים מאת
החכ"ל;
".1.2.1יועץ"  -תאגיד ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל המספק שירותי ליווי וייעוץ
האמורים במכרז זה והעומד בתנאי הסף של המכרז ,לרבות נציגיו ,עובדיו ,באי-כוחו ,שליחיו,
קבלי-משנה מטעמו וכל הבא מטעמו ומורשיו המוסמכים;
".1.2.4המכרז" -המכרז דנן (מכרז מס'  4/20לאספקת שירותי ליווי וייעוץ לצורך הכנת הליך מכרזי
להתאמת והקמת אתר מחזור לפסולת בנייה) על כל נספחיו ,שאלות ותשובות ההבהרה;
".1.2.5המנהל"  -מי שימונה על ידי החכ"ל;
".1.2.6המפקח" -מי שימונה על ידי החכ"ל ו/או העירייה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של היועץ על
פי מסמכי המכרז;
".1.2.7מע"מ"  -כל מקום בחוזה ,לרבות בחוקים ,תקנות והנחיות כלשהן בהן מוגדר סכום יקבע כי
הסכום אינו כולל מע"מ;
".1.2.8יום" לרבות יום פגרה ו/או חופשה ו/או חג וכיו"ב;
".1.2.9החוזה" – החוזה המצורף כנספח ז' ונספחיו;

 .1.1תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה:
.1.1.1על הגורם מטעם המציע (שיעניק את השירותים למזמינה) להיות בעל ניסיון מצטבר של 10
שנים לפחות בליווי תכניות סביבתיות.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע בטבלה אשר בנספח א' 1פירוט פרויקטים אשר
בוצעו על-ידו ,השנים בוצע הפרויקט ,ומהות הפרויקט.
.1.1.2על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון בהכנת מסמכים רוחביים בנושא פסולת בניין ,לרבות
תכניות אב לפסולת בניין.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,יפרט המציע אודות פרויקטים בנושאים הנ"ל במסגרת נספח
א'.1
 .1.1.1על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון קודם בליווי נספחי סביבה לתוכניות בניין עיר
הכוללות מתקנים הנדסיים כדוגמת מתקן הטיפול בפסולת בניין.
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לצורך עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לציין בנספח א' 1לפחות  2מתקנים הנדסיים לטיפול
בפסולת שהוכן להם נספח סביבתי על ידו.
 .1.1.4על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון במודלים סביבתיים הכוללים איכות אוויר ,השפעות
אקוסטיות ,קרבה לאזורים רגישים אקולוגית וכו'.
לצורך עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע להציג מסמכים המעידים על ניסיון בלפחות  2מודלים
סביבתיים שכללו תחומים אלו.
.1.1.5על הגורם מטעם המציע להיות מהנדס סביבה בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר.
על המציע לצרף למסמכיו תעודה מתאימה המעידה על עמידתו בתנאי סף זה.
 1.1.6על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון בהובלת תכניות בוועדות תכנון מרחביות
להיבטי פסולת ופסולת בניין ,אישור תכניות למתקני פסולת וייצוגם בכלל הליכי התכנון
השונים;
לצורך עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לציין בנספח א' 1לפחות  2תכניות כאמור אשר לוו על
ידו.
 1.3.7על המציע להשתתף במפגש המציעים .המפגש יתקיים ביום  25.8.2020בשעה 10:00
במשרדי החכ"ל (שבשדרות לכיש  7קריית גת ,האורג  1ב .)WAZEההשתתפות במפגש
היא חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
 1.3.8על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית להשתתפות במכרז לפי הנוסח
שבנספח א'.
 1.3.9המציע רכש את מסמכי המכרז והגיש אסמכתא לרכישתם.
 1.3.10במידה והמציע הינו תאגיד יש לצרף תעודת התאגדות.
 .1.1.1על כל יועץ ,לרבות היועץ הקשור בהסכם עם החכ"ל ,לצרף להצעתו בעת הגשתה את כל
המסמכים הנדרשים להלן:
כלל מסמכי המכרז חתומים בכל תחתית עמוד כולל שאלות ותשובות ההבהרה.
.1.1.1.1
נספח א'– נוסח ערבות להשתתפות במכרז במעטפה נפרדת.
.1.1.1.2
.1.1.1.1
.1.1.1.4
.1.1.1.5
.1.1.1.6
.1.1.1.7
.1.1.1.8
.1.1.1.9
.1.1.1.10
.1.1.1.11
.1.1.1.12

נספח א' -1ניסיון המציע ורשימת מקבלי שירות
נספח א' – 2פירוט השירותים הנדרשים מהיועץ
נספח ב' -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח ג' -פרטים על מגיש ההצעה.
נספח ד' -נוסח אישור להוכחת ניסיון.
נספח ה -תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים
נספח ו' -הצהרת היועץ.
נספח ז' – הסכם התקשרות חתום.
נספח ח' – טופס הצעת המחיר (במעטפה נפרדת).
נספח ט'– תצהיר העסקת עובדים זרים.

.1.1.1.11
.1.1.1.14
.1.1.1.15
.1.1.1.16
.1.1.1.17
.1.1.1.18

נספח י'– הצהרת סודיות
נספח י"א– שאלון לאיתור ניגוד עניינים.
נספח י"ב -תצהיר התחייבות למניעת ניגוד עניינים.
נספח י"ד -היעדר קרבה
נספח ט"ו -אישור זכויות חתימה
נספח ט"ז -מפרט שירותים למכרז
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.1.1.1.19
.1.1.1.20
.1.1.1.21
.1.1.1.22

נספח י"ז -היעדר רישום פלילי
נספח י"ח  -בוטל
נספח י"ט -אישור קיום ביטוחים
תעודת התאגדות של היועץ  ,אישור על ניכוי מס הכנסה במקור וכן אישור לניהול

ספרים מרשויות המס ,תקף לשנה הנוכחית.
 .1.1.1.21המסמכים האמורים לעיל הינם מצטברים ,יועץ שלא יגיש אחד מהאישורים
והמסמכים הצעתו עלולה להיפסל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה או חכ"ל.

 .2ערבות השתתפות במכרז
.2.1

ערבות השתתפות במכרז

 .2.1.1להבטחת התקשרות היועץ עם החכ"ל ,על היועץ להגיש ערבות בנקאית אוטונומית
שהוצאה ע"י בנק ישראלי בלבד ,בשקלים חדשים ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים
לצרכן ,בסך של ( ₪ 5,000ובמילים :חמשת אלפים  )₪בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'
למסמכי המכרז (להלן "ערבות מכרז") אשר תעמוד בתוקף עד  90ימים מן המועד
האחרון להגשת הצעות במכרז זה .מובהר כי החכ"ל תהא רשאית לדחות את מועד הגשת
ההצעות ,ובמקרה כזה תוארך בהתאם הערבות הבנקאית על-ידי המציעים.
 .2.1.2אי המצאת הערבות הבנקאית ,תביא לפסילת ההצעה .למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי
לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז ,שטר חוב או כל חלופה
אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות
למכרז.
 .2.1.1ערבות המכרז תחולט בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים :כל אימת שהיועץ יחזור
בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,בכל דרך שהיא ו/או כל אימת
שהיועץ נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר ניקיון כפיים ו/או כל אימת שהיועץ
מסר לוועדת המכרזים ו/או לחכ"ל מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק ו/או כל
אימת שלאחר שנבחר היועץ כזוכה במכרז ,הוא לא יחתום על הסכם התקשרות במועד
שנקבע על-ידי החכ"ל ו/או לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז ,כתנאי מוקדם
להתקשרות.
 .2.1.4ערבות המכרז של היועץ הזוכה תוחזר לו רק לאחר שימציא לחכ"ל חוזה התקשרות
חתום ,ואישור קיום ביטוחים תקין ומאושר ע"י יועץ הביטוח של החכ"ל.
 .2.1.5המציעים אשר לא זכו במכרז מתבקשים ליצור קשר עם גב' מאיה תורג'מן ולקבל בחזרה
את כתב הערבות במשרדי החכ"ל ו/או בדואר רשום לפי בחירתם.

 .3מנהלה
 1.1רכישת מסמכי המכרז ולוחות זמנים.
1.1.1
1.1.2

לשאלות יש וניתן לפנות בכתב בלבד לחכ"ל לגב' מאיה תורג'מן  -מנהלת חוזים ומכרזים וזאת עד
ליום ראשון  01.09.2020בשעה  11:00בכתובת מייל .maya@kgat.co.il
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ בשד' לכיש  7בקרית גת עד ליום
ראשון  14.09.2020עד השעה  12:00למשרדי החברה ברחוב שד' לכיש  7בקרית גת .מועד הטבעת
חותמת החכ"ל על המסמכים "כהיתקבל" תהווה ראיה למועד הגעת החומר לידיה .והמציע מוותר על
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1.1.1
1.1.4

כל טענה בדבר הגעה במועד אם ולאחר שייקבע כי אלו התקבלו במועד מאוחר יותר עפ"י חותמת
החכ"ל .לכן אנא תשומת לבכם!!!
מעטפה ו/או מסמך אחר שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ייפסלו ויוחזרו לשולח.
להצעה יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:
 1.1.4.1בוטל
 1.1.4.2אם המשתתף הינו יחיד – יש לצרף צילום ת.ז.
 1.1.4.1אם המשתתף הינו תאגיד ו/או שותפות – יש לצרף דו"ח רשם החברות ו/או השותפויות וכן
אישור עו"ד  /רו"ח בדבר זכויות חתימה בחברה.
 1.1.4.4עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור
מטעם פקיד השומה  -יש לצרף תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ואישור ניכוי מס במקור.
 1.1.4.5בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  – 1976יש לצרף אישור
מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס -נספח כ' המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ז  1976או שהוא פטור מלנהלם וכי
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק
המע"מ.
 1.1.4.6ניסיון קודם בתכנון אתרים מסוג זה כמפורט בנספח א'.1
 1.1.4.7מידע על המשרד הכולל פרויקטים רלוונטיים שבוצעו או כאלו המתבצעים בימים אלו ומידע
כללי.

 1.1.5מובהר כי החכ"ל תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים את האישורים
המפורטים לעיל .בנוסף החכ"ל תהא רשאית לדרוש מכל המשתתפים בהליך זה ו/או חלקם ,השלמת מסמכים
ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות,
לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו על פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא.

 3.4הצהרת היועץ המציע
הגשת הצעתו של היועץ והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז (לרבות הדרישות
בנספח ט"ז) ויתר מסמכי המכרז -ידועים ונהירים ליועץ וכי היועץ קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל
הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות ,מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות
והסכים להם בהתאם להצעתו .כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש ליועץ את כל הידיעות ,הכישורים
והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז ,והוא עומד בכל התנאים המקדמיים
האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירות נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.
הגשת ההצעה מטעם היועץ מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,ונספחיו  ,והכל בלא כל שינוי ו/או
תוספת.
1.4.1

1.4.2

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת
היועץ.
במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין המכרז ,לבין נספח ההסכם ו/או לבין נספחי המכרז האחרים ו/או
בינם לבין עצמם וכיו"ב – תכריע בה החכ"ל על פי שיקול דעתה הבלעדי והיועץ מתחייב כי יפעל
בהתאם להחלטת החכ"ל.
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1.4.1

1.4.4
1.4.5
1.4.6

1.4.7

1.4.8

ככל שהדבר נוגע למענה לסעיפי המכרז בכללותם למעט תנאי הסף ,חוסר תשובה ,תשובה שאיננה
עונה לדרישה ,חוסר מענה לדרישה או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית ,בסעיף מסעיפי המכרז,
עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"ל קרית גת.
על היועץ לחתום בתחתית כל עמוד ממסמכי המכרז ונספחיו בחותמת וחתימת מורשה החתימה
מטעמו.
שאלות ההבהרה ותשובות לשאלות ההבהרה יצורפו ע"י היועץ למסמכי המכרז וחובה לחתום על כל
עמוד כפי שחובה לחתום על כלל מסמכי המכרז בתחתית כל עמוד.
על היועץ לבדוק היטב את מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,ולבדוק אם קיימת אי-התאמה בין
המסמכים ו/או ההוראות השונות .גילה היועץ סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים יפנה
היועץ בכתב במסגרת מועד שאלות הבהרה בלבד לחכ"ל לקבל הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.
היועץ מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות על פי הסכם זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא
בתוקף ,מעת לעת; וכי הסכם זה כפוף ומותנה באישור עיריית קריית גת ו/או כל גורם אחר אשר
אישורו נדרש על פי כל דין.
היועץ מתחייב בזה לספק את השירותים במקצועיות ,במיומנות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם

למסמכי מכרז זה.
 1.4.9מובהר ומודגש בזה כי היועץ יישא בכל ההוצאות ו/או העלויות הנובעות מביצוע כל הדרוש למען
אספקת השירותים על פי מסמכי המכרז ,למעט אם נכתב במפורש כי החכ"ל תישא בעלות המסוימת.
 1.4.10מובהר כי על היועץ חלות כל הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות כפי שקיימות כיום לכל עניין ודבר
נשוא ביצוע פעילות ומתן שירות למכרז זה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

. 3.5סודיות בעלות על מסמכים ועיון במסמכים
1.5.1

היועץ מתחייב ,כי לא ימסור את פרטי המכרז לכל גורם שהוא (להוציא מסירת פרטים ע"פ חוק) ,ולא
יעשה בהם שימוש אלא לצורך אספקת השירותים על פי מכרז זה בלבד .כמו כן מתחייב היועץ לשמור
בסודיות מוחלטת כל מידע ו/או נתון אשר יגיע אליו בקשר עם החכ"ל ו/או עובדיה ,בין במסגרת

המכרז ובין לאחריו ולא למסור ו/או להפיץ בכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו מידע הקשור לחכ"ל.
ההתחייבות לסודיות תחול גם על עובדיו ועל קבלני המשנה של היועץ.
 1.5.2בעלות על מסמך זה והשימוש בו וכל המידע הכלול בו הינם רכוש החכ"ל הנמסר ליועץ לשם הכנת
ההצעה והגשתה בלבד .היועץ אינו רשאי להעתיקו ,לצלמו או להשתמש במסמך הכלול בו (או כל חלק
ממנו) לכל מטרה אחרת.
 1.5.1היועץ ומורשי החתימה מטעמו נדרשים לחתום על כתב סודיות המצורף בנספח י'  -הצהרת סודיות.
 1.5.4עיון במסמכים
 1.5.4.1אני מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב כדלקמן:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)
 oכי ידוע לי כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ,תעמיד המזמינה
לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הריני מצהיר כי הצעתי
גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתי ,אין לי כל
התנגדות לכך ואני נותן רשות מראש ,להראות את הצעתי עם סיום הליכי המכרז
כאמור.
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 oאני מתנגד לאמור לעיל ,ואני מצרף להצעתי מסמך נפרד ובו פירוט הסעיפים/המסמכים
בהצעתי שלדעתי יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וכן
מפורטים הנימוקים לטענותיי.
 1.5.4.2עם זאת מובהר ליועץ כי שיקול הדעת למסור את הצעתו ,מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית
להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
 1.5.4.1יובהר בזה ,כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות הקבלנים האחרים.

 3.3רשימת מסמכי המכרז והנספחים
3.3.1
3.3.2
3.3.3

כלל מסמכי המכרז.
נספח א'– נוסח ערבות להשתתפות במכרז.
נספח א' – 1פירוט ניסיונו של המציע ורשימת אנשי קשר

3.3.4
3.3.5
3.3.3
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14

נספח א' – 2פירוט השירותים הנדרשים מהיועץ
נספח ב' -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח ג' -פרטים על מגיש ההצעה.
נספח ד' -נוסח להוכחת ניסיון
נספח ה -תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים.
נספח ו' -הצהרת היועץ.
נספח ז' – הסכם התקשרות
נספח ח'– טופס הצעת המחיר.
נספח ט'– תצהיר העסקת עובדים זרים.
נספח י' – הצהרת סודיות
נספח י"א – שאלון לאיתור ניגוד העניינים.

 3.3.15נספח י"ב -תצהיר התחייבות למניעת ניגוד עניינים.
3.3.13
 3.3.17נספח י"ד -העדר קרבה.
 3.3.18נספח ט"ו – אישור זכויות חתימה
 3.3.19נספח ט"ז -מפרט שירותים למכרז
 3.3.20נספח י"ז -היעדר רישום פלילי
 3.3.21נספח י"ח -בוטל
 3.3.22נספח י"ט -אישור קיום ביטוחים
 3.3.23נספח כ' -אישור יועץ מס /רואה חשבון
 3.3.24המסמכים האמורים לעיל הינם מצטברים ,מציע שלא יגיש אחד מהאישורים והמסמכים הצעתו
עלולה להיפסל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה או חכ"ל.

 3.7בדיקת ההצעות
1.7.1

החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה במכרז.

1.7.2

בדיקת ההצעות תיערך על ידי וועדת בחינה שתמונה על ידי המזמינה ,הוועדה תבחר את ההצעה
הזוכה לאחר בחינת המחירים שהוצעו ,השכלת המציעים ,ניסיונם ,מיומנותם ,והתאמתם לביצוע
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התפקיד בהתאם לשיקול דעת הוועדה ובהסתמך על מסמכי ההצעות ונספחיהן.
 3.7.2.1אופן הגשת הצעת המחיר בנספח ח':
הצעת המחיר תוגש כנספח ח' במעטפה נפרדת כאמור לעיל ,כאשר על היועץ למלא את הצעתו
על-פי הוראות הזמנה זו.
 1.7.2.2באם ניגש להליך יועץ יחיד ,הצעתו תיבחן כל עוד הצעתו עמדה בתנאי ההליך ,וכי ההצעה המסחרית
אותה נתן אינה עולה ממחירי המקסימום האמורים בנספח ח' להסכם.
 1.7.2.1יובהר כי במידה ולאחר שיקול דעת הוועדה בהתאם לסעיף , 1.7.2ימצא שוויון בין  2הצעות או יותר, ,
תהא החכ"ל רשאית לצאת להתמחרות בין ההצעות השוות (לאו דווקא ההצעה הזולה)  ,בדרך של
מתן "ההצעה הטובה ביותר והאחרונה" ( .) best and final offer
1.7.1

החכ"ל רשאית לפסול:

 1.7.1.1הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.
 1.7.1.2הצעה של יועץ שבעבר היה לה ו/או לעיריית קריית גת ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 1.7.1.1הצעה של יועץ שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.
 1.7.1.4הצעה שמסמכיה לא יוגשו בצורה קריאה ומסודרת ע"פ הנספחים והטפסים לפי הסדר המופיע
במסמכי המכרז ,בקשה אשר תוגש שלא כאמור בסעיף זה ,רשאית החכ"ל לפסול אותה על הסף ולא
לדון בה כלל ,והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של החכ"ל.
1.7.4

יובהר בזה כי אין בקביעת שיעור עמלה מקסימאלי כדי לגרוע מהוראות הדין ו/או מסמכי מכרז זה
באשר לבחינת סבירות הצעות המחיר שיוגשו ע"י המשתתפים ,לרבות ביחס לאומדן שיוכן ע"י
החכ"ל .לשון אחר ,היועץ יהא מנוע מהעלאת כל טענה בדבר סבירות הצעתו הנתמכת באופן כלשהו
על שיעור ההצעה המקסימאלי שנקבע.

1.7.5

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן שירותי נשוא המכרז על פי
מסמכי המכרז ,והיועץ לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש במסמכי המכרז.

1.7.6
1.7.7

1.7.8

החכ"ל רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים בה פרטים ו/או
שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז (זאת יחשב כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים) או
בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
החכ"ל רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החכ"ל מונע הערכת ההצעה
כדבעי.

 3.8הוראות כלליות /מיוחדות
1.8.1

1.8.2

המציע מצהיר בזאת ,ידוע לו כי החכ"ל אינה מחויבת להצעה הנמוכה ביותר וכי החכ"ל תהא רשאית
בכל שלב שלאחר פנייה זו הן לאחר קבלת ההצעות ו/או הן לאחר הכרזת הזוכה להביא לביטולו של
הליך זה וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמציע ו/או לזוכה אין ולא יהיו כל טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות מאת החכ"ל בגין שימוש בזכות זו.
לשימת לב המציע ,כי החכ"ל איננה מתחייבת לשכור את כל השירותים המנויים בפרקים א'  -ג' לעיל
של פנייה זו והינה רשאית לשכור רק שירות אחד ו/או לשכור שירותיו בשלבים ו/או באמצעות אחרים
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1.8.1

וזאת הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והיועץ מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת החכ"ל
בגין שימושה בזכות זו.
מציע אשר הצעתו בהליך התמחרות זה תוכרז כהצעה הזוכה מתחייב לחתום בתוך  7ימים מעת קבלת
הודעת הזכייה על חוזה ההתקשרות בנוסח כפי שיקבע ע"י החברה הכלכלית ואין ולא יהיו לא כל
טענות באשר לנוסח וכן עליו להמציא אישור קיום ביטוחים בנוסח שיידרש על ידי החכ"ל מבלי
שתהא לו כל טענה אף בקשר לנוסחו.

 .4תקופת התקשרות
 4.1ההתקשרות לפי הסכם זה תהיה עד לסיום קיום התחייבויותיו של היועץ על-פי מסמכי
המכרז ולרבות ההסכם שצורף לו (על נספחיו) .
 4.2על-אף האמור יובהר כי החכ"ל תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה,
ללא תנאי וללא צורך בסיבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שהדבר יהווה הפרת
הסכם מצדה .במקרה של ביטול כאמור ,יהא זכאי היועץ לסכומים בגין העבודה שבוצע
עד לשלב הביטול.

 .5השירות הנדרש
 5.1כלל השירותים הנדרשים לאספקת שירותי הייעוץ והליווי כמופיעים בנספח ט"ז.
 5.2היועץ הזוכה ייתן מענה מלא לדרישות הטכניות האמורות בנספח ט"ז כך שתפוקות הביצוע אותן
נדרש לספק יהיו תואמות לכל הדרישות.

.3התמורה ואופן הגשת החשבון
בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו במכרז לשביעות רצונה המלא של החכ"ל ,יהא היועץ זכאי לתמורה על פי
המפורט להלן:
 6.1בעבור אספקת השירותים במלואם ובמועדם ,החכ"ל תשלם תמורה סופית וכוללת ,אשר
מעבר לו לא יהיה זכאי המציע לכל תמורה נוספת.
 6.2התמורה תשולם על פי התקדמות היועץ בביצוע העבודות אשר יוטלו עליו כאשר התפלגות
התשלומים תהא בהתאם להשלמת העבודות כפי שמופיעות בנספח ט"ז .יחד עם זאת יודגש כי
רשימת העבודות המופיעה בנספח זה אינה סופית ויתכן כי המזמינה לא תדרוש חלק מן
הדרישות שבה ו/או תדרוש ביצוע עבודות הכרוכות לעניין מכרז זה אך אינן מופיעות ברשימת
העבודות.
 6.1להלן מועדי תשלום התמורה:
6.1.1

 15%ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק הראשון שכותרתו:
"עדכון תכנית אב לפסולת בניין" ,לשביעות רצונה של המזמינה.

6.1.2

 30%נוספים ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק השלישי שכותרתו
"הכנת מסמכי המכרז וניהול מקצועי של המכרז".

6.1.1

 30%נוספים ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק השני שכותרתו
"ליווי והכוונה תכנון אדריכלי הנדסי" לשביעות רצונה של המזמינה.

6.1.4

יתרת התשלום בסך  25%ישולמו בסיום התהליך ובקבלת אישור הפעלה לאתר
מכלל הגורמים הרלוונטים.
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 6.4לתמורה ו/או לכל חלק ממנה ,כמפורט לעיל ,יצורף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית מס.
 6.5החכ"ל תשלם בשוטף  45+לאחר אישור החשבונית ע"י המנהל מטעם החכ"ל ו/או גורם אחר
שיקבע כי הינו האחראי לאישור החשבון מטעם החכ"ל.

 6.6בסיום ביצוע כל שלב משלושת השלבים דלעיל ,היועץ יגיש חשבון סופי וימציא חשבוניות מס
כדין לא יאוחר משבעה ( )7ימים מתום תקופת ההתקשרות; החכ"ל תבדוק חשבון סופי זה עד
לא יאוחר משבעה ( )7ימים מיום קבלתו .התמורה המגיעה ליועץ (אם מגיעה) תשולם ליועץ
בשוטף  45 +מיום אישורה על ידי המזמינה.
 6.7המחיר הנקוב בטופס הצעת המחיר ,לא ישתנה בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו ,לאחר מועד
הגשת הצעתו ,שינויים שאינם בשליטתו של היועץ ,בין היתר ,ב ,שינוי בעלויות היועץ ,ו/או מכל
סיבה אחרת.
 6.8הסכומים הנקובים בהצעת המחיר של היועץ ,יהיו סופיים ,מרבים וכוללים את כל העלויות
הדרושות לשם ביצוע הסכם זה וכל התחייבויות היועץ על פי טופס הצעת המחיר ושאר מסמכי
ההתקשרות בין היועץ למזמין ו/או הנובעות מהם ,לרבות התחייבויות נובעות שאינן ידועות
ליועץ במועד הגשת הצעת היועץ ,לרבות השקעות שביצע בקשר עם מילוי התחייבויותיו,
הוצאות בגין העסקת אנשי צוות ,נסיעות וכד' ,הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו/או
תשלומי חובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא ,למעט מס ערך מוסף .היועץ לא יהיה
זכאי לתשלום תמו רה וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב
בין הצדדים.

 7עמידה בדרישות אחריות וביטוח
 7.1היועץ יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל ,ולרבות בגין כל תאונה,
מחלה ,נכות ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לחכ"ל ו/או לעובדיה ו/או
שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזקים
לנישומים ולמעוקלים באחזקתו ,בשל מעשה או מחדל ,מכל מין וסוג שהוא ,של היועץ ו/או
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,ממתן
שירותים נשוא מכרז זה ו/או ממעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא
מטעמו הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבות היועץ על פי מסמכי החוזה .היועץ
יפצה את החכ"ל ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/ה/הם .היועץ משחרר
לחלוטין ומראש את החכ"ל ,עובדיה ,שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל
ובגין כל תאונה ,מחלה ,נכות ,חבלה ,נזק כספי או כל נזק אחר שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף
זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
 7.2היועץ מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא
בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מתן שירותים נשוא מכרז זה ו/או מעשה
או מחדל הקשורים ,במישרין ובעקיפין ,בביצוע התחייבויות היועץ על פי המכרז.
 7.1היועץ מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החכ"ל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,
מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או שלוחיה ו/או מי
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שבא מטעמן ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  7.1ו 7.2-לעיל לכל אדם ,לגוף ו/או
לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם.
 7.4אם תתבע החכ"ל ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמם על נזק ,שנגרם כתוצאה
מהאמור לעיל ,יהא על היועץ לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או
לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 7.5היועץ יהא אחראי וישפה את החכ"ל בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של היועץ
ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.
 7.6אחריותו של היועץ תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר
תום תקופת החוזה.
 7.7היועץ יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לחכ"ל עקב רשלנות ו/או אי קיום הוראות הסכם
זה ולצורך כך יבטח את פעולותיו כנדרש ועל אחריותו המלאה ועל חשבונו.
 7.8מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור אספקת השירותים ,מוטלת על היועץ ו/או מי
מטעמו המועסקים בביצוע הוראות ההסכם.
 7.9היועץ יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לחכ"ל ו/או לצד שלישי
כלשהו בגין אספקת השירותים ו/או עקב כך שהעבודה בשלמותה או בחלקה אינה מבוצעת
בהתאם להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
 7.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היועץ אחראי בלעדית כלפי החכ"ל ו/או כלפי העובדים
המועסקים על ידי החכ"ל ו/או כלפי המועסקים על ידה ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמה ,לכל
נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא ,לרבות נזק כספי שיגרם להם או
לרכושם כתוצאה ו/או במהלך אספקת השירותים ,עקב מעשה או טעות או השמטה של היועץ
או מי מטעמו.
 7.11היועץ פוטר את החכ"ל ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן
או נזק הנמצא באחריות היועץ ,כאמור לעיל.
 7.12היועץ מתחייב לשפות ולפצות את החכ"ל בגין כל נזק שייגרם לו ו/או דרישה ו/או תביעה
שתוגש נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר לכך .החכ"ל תודיע ליועץ על
נזק ,דרישה ו/או תביעה ,כאמור והיועץ ישלם ו/או יפצה את החכ"ל ,על פי דרישתה הראשונה
ותנאיה .החכ"ל תיידע את היועץ על כל דרישה ו/או תביעה לפיצוי ו/או גרימת נזק ,והיועץ
מקבל על עצמו לנהל את ההגנה בגין תביעות שכאלה ,ולרבות על החכ"ל ,ולשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בגין הגנה זו.
 7.11נשאה החכ"ל בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד
שלישי כלשהו (כולל עובדי היועץ ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מאספקת השירותים,
יהיה על היועץ להחזיר לחכ"ל באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותו על כל הנזקים
ו/או ההפסדים ,כאמור לעיל מייד עם דרישתה הראשונה.
 7.14החכ"ל רשאית לקזז ו/או לנכות כל הסכום שהיא שלמה או חויבה לשלמו בגין תביעה
כאמור ,מכל סכום שיגיע ליועץ ממנו ,וכן תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום
כנ"ל ,בכל מקרה בו החכ"ל תהא צפויה לשלם דמי נזק ו/או בגין תביעה מכל מין וסוג לצד
שלישי כלשהו .במקרה כזה החכ"ל תהיה זכאית לחלט חלק או את כל הערבות הבנקאית
שנמסרה לה בעת חתימת ההסכם.
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 7.15ככל האמור לעיל אינו מחסיר את התנאים האמורים בחוזה ההתקשרות ו/או בנספחי אישור
קיום הביטוחים אלא בא להוסיף עליו.
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נספח א'  -נוסח ערבות להשתתפות במכרז
לכבוד
החברה הכלכלית קריית גת
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _____________ ח.פ  /.ת.ז ________________ .מכתובת )______________ להלן " :המבקש" ( אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים שקלים) (להלן ":סכום
הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם מכרז פומבי
מספר_____________  ,לשירותי ליווי וייעוץ.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך  7ימים
מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד "-משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן ":המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד האחרון
)להלן ":המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין
בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
פניה בנושא ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב בסניף  ___________,כתובת________.

בכבוד רב,
בנק _________
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נספח א'1

פירוט בדבר ניסיון המציע ורשימת מקבלי השירות ,ממליצים ונתונים
עמידה בתנאי סף
 .1.1.1על הגורם מטעם המציע (שיעניק את השירותים למזמינה) להיות בעל ניסיון מצטבר של 10
שנים לפחות בליווי תכניות סביבתיות:
מהות פרויקט

השנים
הפרויקט

בהן

בוצע שם גורם מקבל השירות

פרטי איש קשר (אצל
מקבל השירות)

.1.1.2על הגורם מטעם המציע בעל ניסיון בהכנת מסמכים רוחביים בנושא פסולת בניין ,לרבות
תכניות אב לפסולת בניין.
(בנושאים שם גורם מקבל השירות
הפרויקט
מהות
הנזכרים בסעיף  1.1.2לעיל)

פרטי איש קשר אצל מקבל
השירות

.1.1.1על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון קודם בליווי נספחי סביבה לתוכניות הכוללות
מתקנים הנדסיים כדוגמת מתקן הטיפול בפסולת בניין.
שם המתקן ההנדסי

שם גורם מקבל השירות

פרטי איש קשר אצל מקבל
השירות
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.1.1.4על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון במודלים סביבתיים הכוללים איכות אוויר,
השפעות אקוסטיות ,קרבה לאזורים רגישים אקולוגית וכו'.
בדבר
פירוט
הסביבתיים הנ"ל

המודלים שם גורם מקבל השירות

פרטי איש קשר אצל מקבל
השירות

 1.1.6על הגורם מטעם המציע להיות בעל ניסיון בהובלת תכניות בוועדות תכנון מרחביות להיבטי
פסולת ופסולת בניין ,אישור תכניות למתקני פסולת וייצוגם בכלל הליכי התכנון השונים;

פירוט התכניות אשר לוו על ידי שם גורם מקבל השירות
המציע

פרטי איש קשר אצל מקבל
השירות
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נספח א' – 2פירוט השירותים הנדרשים מהיועץ
כחלק מהשירותים שיינתנו על-ידי המציע הזוכה ,כלולים ,בין היתר:
עדכון תכנית האב :ניתוח מאפייני הפסולת הקיימת והמתוכננת ,מצב קיים ותחזית גידול בכמויות הפסולת ומיפוי
אזורי של שימושי קרקע רלוונטיים לתשתיות טיפול בפסולת;
הכנת מכרז לבחירת זכיין להקמה ותפעול של תחנת המחזור ,לרבות :ריכוז דרישות רגולציה והיתרים מוקדמים
שיתקבלו מהרשויות עד למועד המכרז ,הכנת מפרט דרישות לתכנית שטח ,הכולל סימון גבולות פרויקט ומידע
סטטוטורי ותשתית רלבנטי ,הכנת מפרט דרישות תכנון ומסמכי הגשה למזמין ולרשויות מטעם הזכיין ,הכנת
דרישות למפרט ביצוע לעבודות תשתית לאתר ,לרבות טיפול בקרקע קיימת ,חפירה שכבות איטום וניקוז ןזאת
עפ"י דרישות המשרד להגנת הסביבההכנת מפרט דרישות לביצוע לעבודות פיתוח לרבות דרכים ,גידור ,נראות
ופיתוח נופי ,הכנת מפרט טכני לתכנון שיכלול דרישות למערכות לחשמל ומערכות ניטור באתר כגון טמ"ס ,שקילה
וכיו"ב ,בקרה על מסמכים שיוכנו ע"י היועצים ואינטגרציה למפרט טכני ,עריכת מסמכי מכרז טכניים והכנת
החומר הנוסף הדרוש (מפרט טכני הקמה ,מפרט טכני תפעול ,פרשה טכנית ,דרישות רגולטוריות ,מנגנון מסחרי
קנסות וכו') ,עריכת מסמך בקשה להצעות למכרז בשיתוף המזמין ,עריכת מסמכים מנהליים וחוזה בשיתוף
המזמין ,ליווי הליך המכרז ,שאלות ותשובות ,וועדת מכרזים ,בחירת זכיין;
ליווי לאחר מכרז ,לרבות :בדיקה ואישור תוכניות ותכנון מסמכים מטעם הזכיין; ליווי המזמין בפגישות רישוי
להיתר בניה וכיו"ב ועד להפעלת האתר.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מן הדרישות המופיעות בתיאור העבודה שבנספח ט"ז המחייבות גם הן את היועץ
במקביל ו/או במצטבר לשירותים המופיעים בנספח זה.
מובהר כי פירוט השירותים הנ"ל אינו ממצה בהכרח ,וייתכן שתהיינה דרישות נוספות מטעם המזמינה הכרוכות
לעניין מכרז זה ולמטרתו , ,אותן יהא על היועץ לבצע ,ללא תוספת תשלום כלשהי.
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נספח ב'  -תצהיר בדבר אי תאום מכרז
עבור מכרז פומבי מספר 04/20לייעוץ וליווי לצורך הכנת מכרז להתאמת אתר מחזור לפסולת בנייה עבור
החברה הכלכלית קריית גת

אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה
בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן" :היועץ") ,למכרז פומבי מס'
( 04/20להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.1
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם היועץ ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי היועץ להצעה המוגשת מטעם היועץ למכרז.
המחירים המופיעים בהצעת היועץ למכרז הוחלטו על ידי היועץ באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר
או קשר עם היועץ אחר או עם היועץ פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת היועץ למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר היועץ הצעות למכרז או תאגיד אשר יש
לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום ליועץ אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת היועץ למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת היועץ למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
היועץ לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 .10היועץ לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של
תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה) .אם לא נכון ,נא פרט:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .11אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל
____________
_____________
_____________
__________
חתימת המצהיר
שם המצהיר ותפקידו
שם היועץ
תאריך
אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________ התייצב בפני
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם
היועץ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

תאריך

__________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת
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נספח ג'  -פרטים על מגיש ההצעה/מכרז 04/20
עבור מכרז פומבי מספר  04/20לאספקת שירותי ליווי וייעוץ בהליך מכרזי להתאמת אתר מחזור לפסולת
בניין עבור חכ"ל קריית גת
מסמך זה מהווה מסמך בלתי נפרד מההצעה
שם היועץ/מגיש ההצעה_________________________________:
מס' תעודת זהות _______________________________________:
כתובת פרטית_________________________________________:
טלפון בבית___________________________________________:
מס' פקס'_____________________________________________:
כתובת דוא"ל__________________________________________:
מס' טלפון נייד__________________________________________ :
ערבות מכרז -בחר באחת מהחלופות:
אני מאשר קבלת הערבות בדואר רשום.
עם קבלת ההודעה בדבר אי זכייתי במכרז אגיע לקחתה בעצמי.

___________
שם המגיש

__________
תאריך

----------------------------------------------------------------------------------אם המגיש הוא חברה:
שם החברה____________________________________________ :
מס' חברה_____________________________________________:
כתובת החברה___________________________________________:
טלפון_________________________________________________:
מס' פקס'_______________________________________________:
כתובת דוא"ל____________________________________________:
שם איש קשר ומספר טלפון נייד_______________________________ :
ערבות מכרז -בחר באחת מהחלופות:
אני מאשר קבלת הערבות בדואר רשום.
עם קבלת ההודעה בדבר אי זכייתי במכרז אגיע לקחתה בעצמי.

__________
תאריך

_____________
חותמת וחתימה
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נספח ד' – נוסח אישור להוכחת ניסיון
עבור מכרז פומבי מספר  , 04/20לייעוץ וליווי מכרז להתאמת אתר מחזור לפסולת בניין,
עבור החברה הכלכלית קריית גת בע"מ
לכבוד
חכ"ל קריית גת בע"מ
אנו ___________________________________( שם המאשר ) עם כמות משתמשים__________
מאשרים בזאת כי _______________________________נותן /נתן שירותי ליווי וייעוץ
לשביעות רצוננו ,בלוחות הזמנים לביצוע השירותים והן במקצועיות הנדרשת ,ויש לנו
אנו רשות מקומית ו/או _____________
השירות ניתן משנת _____________ועד שנת____________.
על החתום:

_____________

__________________

חתימה וחותמת

שם החותם ותפקידו

פרטי הרשות/תאגיד________________________________.

טלפון נייד להתקשרות.______________________________:

דוא"ל הממליץ____________________________________.
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לכבוד
חכ"ל קריית גת בע"מ
אנו ___________________________________( שם המאשר ) עם כמות משתמשים__________
מאשרים בזאת כי _______________________________נותן /נתן שירותי ליווי וייעוץ
לשביעות רצוננו ,בלוחות הזמנים לביצוע השירותים והן במקצועיות הנדרשת ,ויש לנו
אנו רשות מקומית ו/או _____________
השירות ניתן משנת _____________ועד שנת____________.
על החתום:

_____________

__________________

חתימה וחותמת

שם החותם ותפקידו

פרטי הרשות/תאגיד________________________________.

טלפון נייד להתקשרות.______________________________:

דוא"ל הממליץ____________________________________.
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נספח ה' -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1973-
לכבוד
חכ"ל קרית גת בע"מ
א.נ,.

אני הח"מ ______________ ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני משמש כ________________ (לפרט תפקיד) ב_______________________ (המציע) והנני
מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.

.2

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
[]

המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

[]

המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד ההתקשרות
****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

*

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-

**

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;02.10.11

***

"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב , 2011-גם עבירה
על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

****

"מועד ההתקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף
הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה כאמור -מועד
ההתקשרות בעסקה.

.3

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
[]

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח (1998-להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.

[]

חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
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.4

למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  1לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
[]

חלופה ( - )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.

[]

חלופה ( - )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה
חלופה ( ) 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.

.5

למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  1לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד תקשרותו עם החברה (ככל
שתהיה התקשרות כאמור).

.3

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

__________________________
חתימת המצהיר

אימות חתימה
אני הח"מ ___________________ עו"ד (מ.ר ___________ ).מאשר כי ביום __________________
הופיע/ה בפני מר/גב' ________________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_________________________
חתימת עורך דין
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לכבוד
חכ"ל קריית גת בע"מ
א.נ,.

נספח ו'  :הצהרת המציע
הצהרת המציע
תצהיר

אני הח"מ ___________________ ח.פ/.ת.ז _____________________ המשמש כמנכ"ל/מנהל בחברה
(מחק את המיותר) לאחר שהוזהרתי ,כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה כדלקמן;
.1

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם החברה;

הנני מצהיר בזאת כי ביום ____________ קיבלתי מאת החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ הזמנה
.2
ליתן לה הצעת מחיר בקשר לייעוץ וליווי מכרז לבניית והקמת תחנת מעבר לטיפול פסולת בניין (להלן -
"ההזמנה").
כן הנני מצהיר ,כי הבנתי היטב וכי יש ביכולתי לספק ולבצע את כל השירותים המנויים והנדרשים
.1
ע"י החברה במסמך ההזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס'  4/20אשר פורסם על-ידי החברה הכלכלית
לקריית גת בע"מ.
הנני מצהיר בזאת ,כי אני בקיא ,מכיר ובעל ניסיון מוכח בתחומים המנויים ,ומי שמכיר היטב את
.4
נהלי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ,את חוק התכנון והבניה לרבות נהלי המשרד להגנת הסביבה בכל
הקשור להזזמנה הנ"ל על כל היבטיה ,תוך ראייה כוללת והתחשבות בכל הפרמטרים הקשורים בהזמנה מסוג
זה ,לרבות ניסיון בתכנון מפורט להקמת מתקן הנדסי זה וכי אוכל ואתן לידע זה ביטוי הולם כנדרשי בהזמנה,
כך שיעמדו בקנה אחד עם דרישות המשרד להגנת הסביבה ,דיני התכנון והבניה והתקנים האחרים.
.5

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת;
____________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ _________________עו"ד (מ.ר )________.מאשר כי ביום _________הופיע/ה בפניי
מר/גב' _____________________ ת.ז_______________________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
_________________________
,עו"ד
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נספח ז' הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בקרית גת ביום _____ בחודש ________ בשנת 2020
בין
החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
)להלן " :החכ"ל"(
מצד אחד
לבין
________________________
)להלן ":היועץ"(
מצד שני

הואיל:

והחכ"ל פרסמה מכרז פומבי מספר  04/20לייעוץ וליווי לצורך הכנת הליך מכרזי בנושא טיפול
ומיחזור פסולת בנייה עבור החברה הכלכלית קריית גת ,כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם
ולרבות נספח א' – 2פירוט השירותים הנדרשים מהיועץ (להלן ובהתאמה" :המכרז" ו-
"השירותים");

והואיל:

והיועץ לאחר שבדק היטב את כל תנאי המכרז הגיש לחכ"ל הצעה למכרז הנ"ל ,הגיש הצעתו
למכרז ,והצעתו נבחרה על-ידי המזמינה יועץ נבחר מבין היועצים שהגישו הצעות במסגרת המכרז;

והואיל:

והיועץ מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים והמיומנות לספק את השירותים וכי יש לו את
כל הרשיונות והאישורים הנדרשים לכך על פי כל דין;

והואיל :והיועץ ,לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש לחכ"ל הצעה למכרז הנ"ל ,המהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ) להלן ":ההצעה' (
והואיל :וביום ____________ המליצה ועדת המכרזים של החכ"ל ,להכריז על הצעת היועץ כהצעה הזוכה
במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו ,בכפוף לחתימת הסכם זה
ומילוי כל התנאים לפיו;
והואיל :והיועץ מתחייב ומצהיר בזה ,כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו ומעמד כל עובד אחר מטעמו הוא
כיועץ עצמאי – חיצוני לכל דבר ועניין ,ואין לו ולא תהיה לו זכות כלשהי כלפי החכ"ל ו/או כל מי
מטעמה ,להוציא הזכות לתמורה עבור השירותים שיינתנו ,כמוגדר בחוזה זה.
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
.1.1
.1.1
.1.1

המבוא להסכם זה ,מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
פרשנות ההסכם ,לרבות ההצעה ,תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות
והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.
הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד ,ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

 .2הגדרות
למונחים שבהסכם זה ,על נספחיו ,תינתן המשמעות הנתונה להם במסמכי המכרז ,זולת אם
.1.1
משתמע אחרת מן ההקשר.
.1.1

בהסכם זה "השירותים"  -השירותים המפורטים במסמכי המכרז וכן שירותים נוספים אליהם
התחייב היועץ בהצעה ומפורטות בנספח  11להסכם המפרט הטכני.

 .3תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות
ההתקשרות לפי הסכם זה תהיה עד לסיום קיום התחייבויותיו של היועץ על-פי מסמכי המכרז
.1.1
ולרבות ההסכם שצורף לו (על נספחיו) .
על-אף האמור יובהר כי החכ"ל תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה ,ללא תנאי
.1.1
וללא צורך בסיבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם מצדה .במקרה
של ביטול כאמור ,יהא זכאי היועץ לסכומים בגין העבודה שבוצעה עד לשלב הביטול.

26
חתימת היועץ__________________________________________:

 .4התחייבויות והצהרות היועץ
היועץ מצהיר כי הוא קרא את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז והדרישות המפורטות
.1.1
בהם ,כי הוא הבין אותם ,והוא מתחייב לכל ההתחייבויות הנדרשות מהיועץ במסגרת מסמכי

.1.1
.1.1

.1.1

.1.4

המכרז וכן להתחייבויות נוספות שהוא נטל על עצמו במסגרת ההצעה ,ובפרט הוא מתחייב
לספק את השירותים במחיר המוצע בהצעה ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון
החכ"ל ,ובמועדים הקבועים במסמכי המכרז או בהצעה ,לפי המוקדם מביניהם  -הכל בהתאם
לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות הסכם זה.
היועץ מצהיר כי כל הפרטים שמסר בהצעתו ,ובכללם פרטים על הרישיון שברשותו ,ניסיונו
ויכולתו לספק את השירותים ,הינם מלאים ונכונים ביום הגשת הצעתו.
היועץ מצהיר שאינו מצוי ולא יימצא בכל תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים בכל
הקשור והנוגע להתקשרותו זו עם החכ"ל ו/או עיריית קריית גת כאמור בנספח  7להלן וכי אין
בינו ובין החכ"ל ואו עיריית קרית-גת ,כל יריבות – משפטית ,מסחרית או אחרת.
היועץ מתחייב לשתף פעולה עם החכ"ל בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,על
נספחיו ,לרבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון ,מיד עם קבלת הודעת החכ"ל
בדבר הצורך בכך.
היועץ מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים בחכ"ל וכל גורם אחר הקשור עם החכ"ל
או כל גורם אחר השותף לקבלת השירותים.

 .5סודיות
היועץ מצהיר ,כי ידוע לו שכל מידע שיימסר לו על ידי החכ"ל הינו סודי ,ואין לפרסמו.
.4.1
היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ו/או כל
.4.1
גורם אחר ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,בתוך תקופת ביצוע הסכם זה,
לפניה או אחריה ,וכן לא לעשות כל שימוש בידיעה כאמור; היועץ מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי
התחייבויותיו על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי פרק ז ,סימן ה' (סודות רשמיים( לחוק
.4.1

.4.1
.4.4

העונשין ,התשל"ז – .1977
היועץ מתחייב לפעול על פי הנחיות החכ"ל בכל הקשור לשמירת הסודיות ,ובכלל זה להסדרת
אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ולעיבוד ,הנתונים; היועץ
מצהיר ,כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על
פיו ,וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא
ברשותו.
היועץ מתחייב לנקוט באמצעי בטחון לשמירת סודיות המידע ,כמפורט בסעיף זה.
היועץ ישפה את החכ"ל בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישלמו בשל גילוי מידע או שימוש
במידע ,שנגרם בשל הפרת סעיף זה על ידי היועץ ,בכפוף להוכחת נזק ובהתאם לכל דין .השיפוי
יבוצע בתנאי שניתנה ליועץ הודעה מיד לאחר שנודע לעורך המכרז על התביעה וניתנה ליועץ

אפשרות להתגונן ולנהל מו"מ.
 .3אחריות וביטוח
היועץ יהיה אחראי כלפי העיריה לטיב השירותים שסופקו ו/או יסופקו ו/או צריכים להיות
.1.1
מסופקים על ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין ,יהיה יועץ אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן
דהו עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו
ובשמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.
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.1.1

.1.1

.1.1

להבטחת אחריותו של היועץ כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,
מתחייב היועץ לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ולגבי ביטוח חבות מוצר
ואחריות מקצועית  -כל עוד קיימת לו אחריות שבדין ולכל הפחות לתקופה של  7שנים ממועד
תום מתן השירותים לפי הסכם זה ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,
נספח  4המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
היה ולדעת היועץ יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוחים ,מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או
הביטוח הנוסף כאמור -הוראות סעיפי הביטוח יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או משלים.
היועץ מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה ,והוא מתחייב ,בין היתר,
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות היועץ תחודשנה מעת
לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,ולעניין חבות
מוצר ואחריות מקצועית כאמור בסעיף  .6.2לעיל ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת החכ"ל אישורים על תשלומי הפרמיה.
יודגש ,כי היועץ יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי היועץ.

.1.4

ללא צורך בכל דרישה מצד החכ"ל ,מתחייב היועץ להמציא לחכ"ל ,לא יאוחר ממועד הזכייה
ו/או כמפורט במסמכי המכרז ,נשוא התקשרות זו ,ובכל מקרה טרם תחילת מתן השירותים
וכתנאי לתחילתם ,אישור בדבר עריכת ביטוחי היועץ כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור
עריכת ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח מטעמו .היועץ מצהיר ,כי ידוע לו ,כי
המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי
להתחלת מתן השירותים על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של היועץ על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.1.1

מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ו/או מסמכי המכרז ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר
את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את החכ"ל ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן
שהיועץ אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.1.6

החכ"ל תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי היועץ
כאמור לעיל ,והיועץ מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .היועץ מצהיר
ומתחייב ,כי זכויות החכ"ל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על
החכ"ל ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או
אחריות שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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.1.6

ביטוחי היועץ יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על היועץ ,לרבות אי
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויות
החכ"ל לקבלת שיפוי.

.1.6

היועץ מתחייב לשפות את החכ"ל בגין כל סכום שיושת עליה עקב הפרת תנאי הפוליסה ע"י
היועץ ו/או הפועלים מטעמו.

.1.16

מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים
הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם
זה .על היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .היועץ מצהיר
ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי
הבטוחי שהוצא על ידו.

.1.11

היועץ פוטר בזה את החכ"ל ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם על ידו
לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של היועץ ,בין אם נערך ביטוח בגינו
ובין אם לאו ,בין אם במלואו ובין בחלקו ,בין אם זכאי לשיפוי במסגרת ביטוחים אלה ובין אם
לאו מכל סיבה שהיא ,פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.1.11

היועץ מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא
הסכם ו/או מכרז זה ,הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה
יתחייבו לאחוז בביטוחים הנדרשים בהסכם זה ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם היועץ
ולעניין חבות מוצר ואחריות מקצועית ,למשך כל תקופה נוספת כאמור בסעיף  .6.2לעיל .למען
הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה ,מוטלת
על היועץ.

.1.11

מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מן הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח ו/או אם לא ימציא היועץ אישור בדבר עריכת ביטוחים או מי מהם ו/או בדבר חידושם
במועד כאמור בסעיף לעיל ,או אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור להוראות הסכם זה,
החכ"ל תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה לערוך את הביטוחים כאמור ,כולם או
מקצתם על שם היועץ ועל חשבונו ,מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על החכ"ל
ו/או מי מטעמה או לפטור את היועץ מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין .היועץ ישפה את החכ"ל מיד עם דרישתה הראשונה ,בכל סכום ששילמה החכ"ל כדמי
ביטוח עבור ביטוחים אלה ,וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי
הוראות הסכם זה.

.1.11

מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות היועץ ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ואחריות
המוצר  ,לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"  2016או כל נוסח אחר שאינו נופל מתנאי
כיסוי "ביט".
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.1.14

היועץ ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי
מבטחי היועץ המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור
חתום על-ידי מבטחי היועץ לחכ"ל במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה
את החכ"ל בתרופות בגין הפרת ההסכם .היועץ ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת
הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחכ"ל.

.1.11

.1.16

.1.16

.1.16
.1.16

לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי היועץ ,מתחייב היועץ להפקיד בידי החכ"ל
את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור
עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין
ביטוח אחריות מקצועית ,מתחייב היועץ להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות
נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  6.2לעיל).
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים
לחכ"ל לא יהוו אישור כלשהו מהחכ"ל על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של היועץ על-פי הסכם זה או על-פי כל
דין.
היועץ לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של היועץ ו/או
הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי היועץ
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
היועץ מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החכ"ל ,יהיה היועץ אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החכ"ל על כל נזק כספי ו/או
אחר שיגרם לו עקב זאת.
הפרת סעיף  3על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .7תמורה
.6.1

בעבור אספקת השירותים ,החכ"ל תשלם תמורה סופית וכוללת ,אשר מעבר לו לא יהיה זכאי
היועץ לכל תמורה נוספת ,בהתאם להצעת היועץ בנספח  1להסכם ההתקשרות למתן
השירותים.

.6.1

אופן הגשת החשבון יהיה כך שיוגש חשבון  ,והכל בהתאם להוראות המנהל מטעם החכ"ל
ולשביעות רצונו ובהתאם לאמור להלן :יש לפרט את אופן שלבי התמורה
 15% .7.2.1מן התמורה הכוללת ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק הראשון
שכותרתו" :עדכון תכנית אב לפסולת בניין" ,לשביעות רצונה של המזמינה.
 30% .7.2.2מן התמורה ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק השלישי שכותרתו
"הכנת מסמכי המכרז וניהול מקצועי של המכרז".
 30% .7.2.3נוספים ישולמו ליועץ לאחר ביצוע מלוא העבודות שבחלק השני שכותרתו "ליווי
והכוונה תכנון אדריכלי הנדסי" לשביעות רצונה של המזמינה.
 25% .7.2.4מיתרת התשלום ישולמו בסיום התהליך ובקבלת אישור הפעלה לאתר מכלל
הגורמים הרלוונטיים.
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.6.1

לכל תמורה כמפורט לעיל יצורף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית מס.

.6.1

החכ"ל תשלם בשוטף  45 +לאחר אישור החשבונית ע"י המנהל מטעם החכ"ל ו/או גורם אחר
שיקבע כי הינו האחראי לאישור החשבון מטעם החכ"ל.

.6.4

היועץ יגיש חשבון סופי לא יאוחר משבעה ימים מתום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא;
החכ"ל תבדוק חשבון סופי זה עד לא יאוחר מ 7 -ימים מיום קבלתו .התמורה המגיעה ליועץ
(אם מגיעה) תשולם ליועץ בשוטף  45 +ימים נוספים מיום שימציא היועץ לחכ"ל חשבונית מס
כדין.

.6.1

הסכום הנקוב בטופס הצעת המחיר ,לא ישתנה בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו ,לאחר מועד
הגשת הצעתו ,שינויים שאינם בשליטתו של היועץ ,בין היתר ,בשל עדכון מחירון היצרן ,שינוי
בעלויות היועץ  ,ובכלל זה ,באחד או יותר מן המרכיבים הבאים :שכר עבודה ,מחירי חומרי גלם
וכו'.

.6.6

הסכום הנקוב בהצעת המחיר של היועץ ,הינו סופי מרבי וכולל את כל העלויות הדרושות לשם
ביצוע הסכם זה וכל התחייבויות היועץ על פי טופס הצעת המחיר ושאר מסמכי ההתקשרות
בין היועץ למזמין ו/או הנובעות מהם ,לרבות התחייבויות נובעות שאינן ידועות ליועץ במועד

הגשת הצעת היועץ , ,השקעות שביצע בקשר עם מילוי התחייבויותיו ,הוצאות בגין העסקת
אנשי צוות ,נסיעות וכד' ,הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מסים
ו/או היטלים מכל סוג שהוא ,למעט מס ערך מוסף .היועץ לא יהיה זכאי לתשלום תמורה
וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב בין הצדדים
 .8קיזוז ועכבון
החכ"ל תזוכה במסגרת החשבונית  ,כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה ,כל חוב המגיע
.6.1
לה על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינה לבין היועץ.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החכ"ל לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת
.6.1
ומזכויות אחרות של החכ"ל המוקנות לה בחוזה זה.
.6.1

החכ"ל תוכל לקזז או לעכב מכל חוב שלה ליועץ ,כל סכום אותו התחייב היועץ לשלם לחכ"ל,
מכוח האמור לעיל .אי ביצוע הקיזוז ,במלואו או בחלקו ,מסיבה כלשהי ,לא יפטור את היועץ
מהחזר מלוא חובו לחכ"ל.

למען הסר הספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית החכ"ל על פי כל
.6.1
דין.
 .9הפרות ותרופות
לא עמד היועץ בהתחייבויותיו על פי הסכם באחת מהתחייבויותיו הבסיסיות ,מכל סיבה
.6.1
שהיא ,בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך ,ולא תיקן את ההפרה תוך 14
ימים מקבלת התראה בכתב מן החכ"ל ,רשאית החכ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את
ההתקשרות ללא התראה נוספת או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות החכ"ל לשיפוי
הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
.6.1

נוכח היועץ לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ,או כי לא יוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם זה ,בין אם התחיל
בביצוע העבודה ובין אם לאו ,יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב למנהל .הודיע היועץ כאמור,
רשאית החכ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את ההתקשרות מבלי לפגוע בזכויות החכ"ל
על פי כל דין.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא החכ"ל רשאית ,בכל אחד מהמקרים דלהלן ,בהודעה
.6.1
בכתב ,לאחר התראה של  14יום ,ובדיקה מול היועץ לגבי אמיתות הדברים ,לבטל את ההסכם
ו/או למסור את מתן השירותים על פי ההסכם ליועץ אחר:
( )1כשהיועץ פושט את הרגל או הוגשה נגד היועץ בקשת פשיטת רגל ,או כשניתן צו כינוס נכסים

()2
()1
()4
()5

לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ובמקרה של יועץ שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור
עם נושיו כולם או חלקם או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם
בהתאם לפקודת החברות) נוסח חדש ( תשמ"ג.1981-
כל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה ,תוך  60יום ממועד פתיחתה.
כשהיועץ מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר ,ללא הסכמת החכ"ל מראש בכתב.
כשהיועץ מסתלק מביצוע ההסכם.
כשהיועץ מפסיק את מתן השירותים או שאינו נותנם ברציפות על פי דרישות החכ"ל ,ואינו
מציית להוראה בכתב מהחכ"ל להמשיך במתן השירותים.
כשיש בידי החכ"ל הוכחות להנחת דעתה ,שהיועץ או אדם אחר בשמו של היועץ נתן או הציע

לאדם כלשהוא שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר
הכרוך בביצוע ההסכם.
( )6התברר כי הצהרה כלשהי של היועץ ,שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שהיועץ לא גילה לחכ"ל עובדה מהותית אשר לדעת החכ"ל ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
( )7התברר כי היועץ העביר בזדון לחכ"ל הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות שאינם מדויקים
במסגרת ביצוע תפקידיו.
( )8למען הסר ספק יובהר ,כי המקרים הנקובים בסעיפים ( )7(-)1לעיל מהווים הפרה יסודית של
ההסכם על ידי היועץ ואין הם מהווים רשימה סגורה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החכ"ל או היועץ לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על
.6.1
פי כל דין בגין ההפרה.
 .10עדיפות במסמכים
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז או ההצעה לבין הסכם זה ,יחולו הוראות הסכם זה
(בכפוף לתשובות להסתייגויות שניתנו ע"י החכ"ל); בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז
לבין ההצעה ,יחולו הוראות חוברת המכרז; על אף האמור לעיל ,גם התחייבויות שהסכים להן היועץ
בהצעה מעבר לדרישות החובה המפורטות בבקשה להצעת מכרז ,תחייבנה את היועץ.
 .11היעדר בלעדיות
לספק השירות לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהחכ"ל והחכ"ל יכולה לקבל שירותים מן הסוג
נשוא חוזה זה ,ומכל סוג אחר ,מכל גורם אחר כלשהו ,וכן רשאית החכ"ל שלא לבקש מספק השירות
או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ,ולבצע שירותים אלו בעצמה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט
של החכ"ל.

32
חתימת היועץ__________________________________________:

 .12המחאת חובות וזכויות על פי הסכם
ככלל היועץ אינו רשאי להמחות לצד ג' כלשהו ,כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה  ,ומובהר לו
היטב כי החכ"ל לא תסכים לכל המחאה או הסבת זכות כאמור ,אלא מטעמים חריגים ויוצאי דופן
שתכליתם הקפדה מקצועית ורצופה על אספקת השירותים לחכ"ל .אם וככל שתינתן הסכמת החכ"ל
בנסיבות חריגות להסבת ההסכם כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מהתחייבות ואחריות
או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה והחכ"ל תקבע בנספח מיוחד להסכם מהם התנאים
להסבה כאמור ואלו חיובים יחולו על הצד המעביר  -הממחה ועל הצד הנעבר  -הנמחה.
 .13שינויים
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב.
 .14ההתקשרות ואי קיום יחסי עובד מעביד
.11.1

היועץ ייתן את השירותים נשוא הסכם זה לחכ"ל כיועץ עצמאי בתחום העיסוק ,ימלא את
תפקידו בנאמנות ,זריזות ,במסירות ובמלוא הזמן הנדרש ,תוך הפעלת שיקול דעת זהיר
ושמירה על האינטרסים של החכ"ל ,כמתחייב מתפקידו.

.11.1

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של יועץ והחכ"ל שירות
וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם בכל תקופת ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד-מעביד,
על כל הכרוך והנובע מכך.

.11.1

היועץ מצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של החכ"ל ואין בכוונתו לעשות כן.

.11.1

במידה והיועץ יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי ו/או
עובדים מטעמו ,הוא יעשה כן על חשבונו ומתוך התמורה כאמור בהסכם זה.

.11.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ככל שיבחר היועץ להיעזר בכוח אדם מקצועי ,אין בכך כדי
להשפיע על העדרם של יחסי עובד-מעביד בין היועץ לחכ"ל .כמו כן ,היועץ יישא באחריות
המלאה לכל פעולותיו ו/או מעשיו /ואו מחדליו של כל אחד מעובדיו.

.11.1

אם יקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה ,כי למרות כוונת הצדדים,
שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את העסקתו של היועץ כהעסקת עובד ,וכי חלים עליו ועל
העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד ,הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של
היועץ כעובד ,בשל העסקתו בעקבות הסכם זה ,יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי
רשות מקומית בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר ,הכול כפי ייקבע על ידי ראש החכ"ל .ובאין
תפקיד זהה או דומה כאמור ,יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים
החלים על עובדים מסוג זה או בהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין,
לדעת ראש החכ"ל .חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים
והזיכויים עפ"י הסכם זה ,מחד גיסא ,והחישוב החדש האמור ,מאידך גיסא ,יקוזזו הדדית.

 .15שיפוט
 .14.1על חוזה זה יחול דיני מדינת ישראל.
 .14.1סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהיה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים
במחוז ירושלים.
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 .16כתובות הצדדים והודעות
.11.1

שם איש קשר ____________ :טלפון___________ :אימייל.___________________ :

.11.1

שם איש קשר ____________ :טלפון ___________ :אימייל:
___________________ כתובת היועץ _____________________

.11.1

.11.1
.11.4
.11.1

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה ,הינם כנקוב בכותרת להסכם זה .כל הודעה שתישלח מצד
למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס ,לפי
מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם ,תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה.
כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני ,לפי הכתובת שצוינה בכותרת
ההסכם ,תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה ,אלא-אם-כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.
כמו כן ,משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל,
תחשב גם היא להודעה ,אלא-אם-כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.
הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר
הפקסימיליה ו/או בדואר ,לפי העניין ,ואם נמסרה ביד או בדואר אלקטרוני ,בעת מסירתה או
שליחתה לפי העניין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________
החכ"ל

_________________
היועץ
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נספח ח' -הצעת המחיר עבור מכרז 04/20
אני ______________ (להלן " -המציע") ,מצהיר בזאת ,כי קראתי את כל דרישות ותנאי ההזמנה הנ"ל של
החכ"ל לקבלת הצעת מחיר ,ואני מצהיר בזאת ,כי הבנתי את כל האמור בהם ,ואני מסכים לכל תנאי ההזמנה
ללא כל סייג ואני נותן בזאת את הסכמתי לבצע את כל האמור בה ,הכל בהתאם לדרישות החכ"ל ושיקול
דעתה.
כן אני מאשר ומצהיר ,כי ידוע לי ,כי לחכ"ל תעמוד הזכות לבטל הליך זה בכל שלב לרבות לאחר בחירת
הזוכה ,ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה /ואו תביעה ו/או דרישה כנגד החכ"ל בגין החלטה כאמור;
כן אני מתחייב ,כי אספק לחכ"ל את כל השירותים המנויים בהזמנה בקשר לנושאים המנויים בה ,וזאת הכול
עפ"י דרישתה מעת לעת כ כל שאדרש ואין בהצעתי זו בכדי לחייב את החכ"ל לשכור את שירותיי כלל ו/או
בחלקם חרף אם הצעתי תוכרז כזוכה בהליך.
כן אני מצהיר ,כי הובא לידיעתי ואני מסכים לכך שהחכ"ל אינה מתחייבת לשכור את כל השירותים המנויים
בפרקים א'  -ג' של ההזמנה ממני אף אם אזכה וכי והינה רשאית אף לשכור שירות אחד בלבד ו/או לשכור
שירותיי בשלבים ו/או באמצעות אחרים וזאת הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ואני מוותר בזאת מראש על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת החכ"ל בגין שימושה בזכות זו.
כן אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ואני מסכים ,כי החכ"ל איננה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכי
ההצעה תיבחר עפ"י החלטת החברה כאמור לעיל.
כך לאחר שבחנתי היטב את כל הדרישות ואת כל המגבלות להלן הצעת המחיר הניתנת על ידי (בעבור ביצוע
העבודות כפי שמופיעות בנספח ט"ז לנספחי המכרז);
סך הצעתי הכוללת הינה בסכום של ______________כולל מע"מ (להלן :הסכום הכולל)
ידוע לי כי התמורה תשולם בהתאם לאספקת שירותיי ,לשביעות רצון המזמינה ,באופן הבא:
 15%מן הסכום הכולל ישולמו לי לאחר אספקת השירותים שבפרק א' לנספח ט"ז (שכותרתו :עדכון תכנית
אב לפסולת בניין).
 30%מן הסכום הכולל ישולמו לי לאחר אספקת השירותים שבפרק ג' לנספח ט"ז (שכותרתו :הכנת מסמכי
המכרז וניהול מקצועי של המכרז).
 30%מן הסכום הכולל ישולמו לי לאחר אספקת השירותים שבפרק ב' לנספח ט"ז (שכותרתו :הכנת תכנון
אדריכלי הנדסי מפורט כולל כלל היועצים לבניית והקמת תחנת מחזור לטיפול בפסולת בניין עד לקבל היתר
בנייה להקמת תחנת המחזור).
יתרת התשלום בסך  25%ישולמו בסיום התהליך ובקבלת אישור הפעלה לאתר מכלל הגורמים הרלוונטים.
(לוחות הזמנים לביצוע ייקבעו על ידי המזמינה במהלך תקופת אספקת השירות.
המציע מצהיר בזאת ,כי המחיר הנ"ל לביצוע השירותים המנויים בהזמנה הינו סופי וכולל את כל ההוצאות
בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצועם ,ומהווה כיסוי מלא לכל הוצאות
והתחייבויות המציע ובכלל זה לרבות תשלומי עובדים ,דלק ,סולר ,ציוד ,ביטוחים ,מיסים ,ביטוח לאומי,
יועצים משפטיים ,נסיעות ,הוצאות משרד ,וכיוצב' כל הוצאה הכרוכה במילוי השירותים ,למעט מע"מ אשר
ישולם ע"י החברה הכלכלית .המציע מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי לסכום המוצע לא יתווסף כל מדד וכי המציע
לקח זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.

________________
(שם מלא)

_______________
חתימה וחותמת

_________________
תאריך
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נספח ט'  -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום – עבור מכרז ___04/20
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם __________________
שמספרו ____________ (להלן" :היועץ") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
הנני מצהיר כי התקיים בחברה אחד מאלה:

.1
(א)

היועץ ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה
שקדמה למועד חתימת התצהיר.

(ב)

אם היועץ או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר.

לעניין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי מקבל הסיוע ואם היועץ הוא חבר בני אדם -גם בעל השליטה בו או
חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991 -
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968 -
.2

הנני מצהיר כי התקיים ביועץ אחד מאלה:
(א)

היועץ ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)

היועץ או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת
התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

(ג)

היועץ או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה-
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
()1

חבר בני אדם שנשלט על ידי היועץ.
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()2

אם היועץ הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א)

בעל השליטה בו;

(ב)

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של ספק השירות ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של ספק השירות;

(ג)
()1

מי שאחראי מטעם ספק השירות על תשלום שכר העבודה;

אם בעל הסיוע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק השירות;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג (.)11.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
הנני מצהיר כי שמי הוא _____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן
תצהירי-אמת.
__________
שם המצהיר +חתימה

תאריך
אישור
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א1971 -

אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________.מרחוב _______ ,מאשר/ת כי ביום ___ בחודש
____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
_________  /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי
יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________  ,עו"ד
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נספח י'  -הצהרת סודיות
עבור מכרז פומבי מספר  , 04/20לייעוץ וליווי לצורך הכנת מכרז להתאמת אתר למחזור פסולת עבור חכ"ל
קריית גת
הנני מצהיר כי אני הח"מ _______ ,מורשה חתימה מטעם חב' __________________ (להלן" :היועץ")
שמספרו ____________ ,קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -ואת
סעיף  21ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ,1981-הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם
המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
הנני מצהיר ,כי היועץ מכיר את תוכנם ויודע שהם מכוונים אליו ומחייבים אותו ואת כל המועסק על-ידו וכי
אי מילוי התחייבותיו על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.
חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח-
( 1958נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,
והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה
אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כיועץ ,לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא מסר
את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך
לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של
המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או
הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.

היועץ מצהיר כי במילוי תפקידו יראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי התפקיד והמתחייב על
פי כל דין.

תאריך________________ :

חתימה___________________ :
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נספח י"א -בוטל

39
חתימת היועץ__________________________________________:

נספח י"ב -תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים למכרז 04/20
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
ימולא ע"י היועץ למתן שירותי ליווי וייעוץ לחכ"ל וגם ע"י כל אחד ממנהלי החברה ו/או עוסק מורשה
מועמד/ת לתפקיד___________________________________

חלק א '  -תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי______________________________________________ :
מס ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| תאריך לידה______/___/
כתובת :רח'________________ עיר/ישוב_______________מיקוד_________:

מס' טלפון  _______________________:מס' טלפון נייד________________ :
.2

תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים
אחורה) לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כיועץ/ית ,כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג) חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב.(.
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות) יש לציין במפורש גם תפקידים
בהתנדבות).
שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של התפקיד ותחומי
המעסיק

תאריכי העסקה

האחריות
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 .3תפקידים ציבוריים
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

התפקיד

הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים,
בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.

שם
התאגיד/רשות/גוף

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך

סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני או

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון:

ותחום עיסוקו

סיומה

מטעם בעלי מניות)
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
השני -נא לפרט גם

חברות בוועדות או
תפקידים אחרים.
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.5

קשר לפעילות החכ"ל קרית גת ו/או עיריית קרית גת
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות החכ"ל המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים
הקשורים אליו) ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת החכ"ל
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם לרבות עיריית קריית גת)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
"בעל עניין "בגוף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או–

בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו) אין צורך לפרט
אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  8661 ,בתאגידים-

הנסחרים בבורסה(. 1
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

.3

פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1938
בעל ענין ",בתאגיד-
 )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור
אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לעניין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לענין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו
בשאלות לעיל) למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום
עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________
___________________________________________________________

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך) במישרין או בעקיפין( או כפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ? האם
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או
זיקות אחרות?

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב " -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך .

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,

שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל) לדוגמה תפקידים
ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם
לפעילות החכ"ל המקומית(.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים
בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.

חלק ב '  -נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים
כלשהם ,שלך או של קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-

 1968בתאגידים הנסחרים בבורסה )
2

2

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1938 -

"בעל ענין" -בתאגיד-
)1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לענין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לעניין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (43א)(( )2ו) (או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
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"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים.
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש
בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ ______________________

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות
או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך) ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים (,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים .
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עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין "בגוף -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

חלק ג '  -הצהרה
אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס_________________,
מצהיר/ה בזאת כי:

 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מלאים ,נכונים ואמיתיים;

 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת
במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי
מידיעה אישית;

 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי
להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש
לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של
החכ"ל המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,

במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב
של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של החכ"ל המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

_____________

תאריך

_________________
חתימה
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אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

______
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_________
חתימת עוה"ד
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נספח י"ד -הצהרה בדבר היעדר קירבה לעובד החכ"ל או לעובד עיריית קרית-גת
למכרז 04/20
לכבוד ,חכ"ל קרית גת
 .1הנני מצהיר בזאת כי חכ"ל קרית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א) 'א (לפקודת העיריות) נוסח חדש (הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם החכ"ל ,לעניין זה "קרוב " – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ) 12א (של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החכ"ל המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
ראה הגדרות "בעלי שליטה "ו"קרוב " בסעיף  )1( 1ו – )2(1
 1.1סעיף (174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:
" פקיד או עובד של חכ"ל לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם החכ"ל ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת עיריית קרית-גת ו/או מועצת המנהלים בחכ"ל אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
 2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
 2.1אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
 .1ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
.4

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

 .5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )1לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העיר ברוב של  2/1מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א (א (לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם היועץ____________ :

חתימת היועץ____________
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לכבוד
עירית קרית  -גת

נספח ט"ו  :אישור זכויות חתימה;
אבקש להשתתף במכרז פומבי  04/20לייעוץ וליווי הליך מכרזי להתאמת אתר מחזור פסולת בנייה עבור חכ"ל
קריית גת
על פי הקבוע במסמכי המכרז:
פרטי היועץ – התאגיד

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

מען התאגיד .............................................................................................

שמות מנהלי החברה /השותפות

_______________________________ . 1

__________________________ .2

שמות בעלי המניות

_______________________________ .1

______________________________ .1

__________________________ .2

___________________________ .4

מורשי חתימה של החברה/השותפות
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נספח ט"ז מפרט שירותים למכרז
מובהר כי כל הדרישות המופיעות בנספח זה להלן ,לרבות כל הטיפולים ותדירותם – הן בבחינת דרישות
מחייבות אשר על היועץ לבצען במלואן ובמועדן.

.1

מתן שרותי ייעוץ וליווי כללי
החכ"ל פונה בזאת בבקשה לקבלת שרותי ייעוץ וליווי בהתאם להגדרתם בנספח זה ,מטרת ההתקשרות
עפ"י מכרז זה היא:
 1.1לבצע את כל הפעולות הנדרשות לתכנון ,כתיבה וייעוץ בהליך המכרז להקמת אתר מחזור לפסולת
בנייה ,לרבות ליווי הזוכה במכרז.
 1.2לערוך תחשיב לגבי סכומי ההוצאות השונים במכרז ולבצע תמחור בהתאם להקמת האתר הכולל
כל היועצים והטיפול השוטף.
 1.1לוודא שהמכרז כתוב ומנוסח באופן הברור והבהיר ביותר.
 1.4ללוות את הזוכה במכרז בבקרה ופיקוח ,,בהתאם לדרישות החכ"ל.
 1.5במפרט טכני זה מצוינים הקווים המנחים ופעולות המינימום ההכרחיות ,הנדרשות במסגרת
העבודות עפ"י המכרז .יודגש כי הנחיות אלה הן כלליות ובבחינת המינימום ההכרחי הנדרש
לביצוע במסגרת המכרז ואינן מהוות רשימה סגורה ו/או ממצה של הפעולות שעל היועץ לבצע
להשגת מטרת המכרז .על היועץ מוטלת האחריות לבצע כל פעולה נדרשת ,בנוסף להנחיות
המפורטות במפרט זה ,על מנת לעמוד במטרת המכרז.

.2

תיאור העבודה כללי :

א .עדכון תוכנית אב לפסולת בניין
על המציע לבצע ניתוח של מאפייני הפסולת הקיימים והצפויים  -מתוכננים .תיאור מצב קיים ומתן
.1
תחזית בדבר הגידול הצפוי בכמויות הפסולת בעתיד .תחזית מצב קיים וגידול בכמויות הפסולת.
.2

על המציע לבצע ניתוח של מצב קיים ותחזית גידול בכמויות הפסולת

.1

בחינת ההתאמות הנדרשות מיישום חוק פינוי פסולת בנין המוצע.

.4

אבני הדרך המתוכננות ליישום.

.5

פעולות ההסברה והחינוך המלוות.

.6

פירוט ההיתרים הנדרשים והיועצים הנדרשים להקמת תחנת מעבר להפרדה מיחזור וטיפול גריסת
פסולת בניין ,בחינת כל ההיבטים וכל הדרישות הנחוצות לשם כך על פי חוק פינוי פסולת בניין ו/או
הוראת כל דין אחרת לרבות הצגת צעדים משפטיים מומלצים ,חקיקת חוקי העזר.

.7

שלבי ההערכות הארגונית ,פירוט אבני הדרך ,דרכי הפעולה ,ההסברה והליווי הכרוכים בהוצאתו
לפועל של הפרויקט.

.8

בחינת הסכמים קיימים עם תחנות מעבר ו/או מתקני קצה לפינוי זרמי הפסולת.

.9

קביעת לוח זמנים ואבני דרך לתוכנית ולפרטים המפורטים לעיל.

ב .הכנת מסמכי המכרז וניהול מקצועי של המכרז
* בקרה על מסמכים שיוכנו ע"י היועצים ואינטגרציה למפרט טכני
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* ליווי מלא ומושלם ליועמ"ש החברה כגון :קבלת ואיסוף כל הנתונים הרלבנטיים בקביעת תנאי סף למכרז,
עריכת מפרטים( ,מפרט טכני הקמה ,מפרט טכני תפעול ,פרשה טכנית ,דרישות רגולטוריות ,מנגנון מסחרי
קנסות וכו') ,עריכת כתבי כמויות ,עריכת אומדן ,עריכת מסמכים מנהליים ,ליווי מלא בסיור קבלנים כולל
מתן מענה לתשובות לשאלות הבהרה ,מתן חוו"ד לוועדת המכרזים ,ליווי במקרה של עתירה וכל הליך משפטי
וזאת עד לבחירת הזכיין וצו תחילת עבודה וכד'.
ליווי לאחר מכרז
* בדיקה ואישור תכניות תכנון מסמכים של הזכיין לאחר המכרז
* ליווי המזמין  /הזכיין בפגישות רישוי לקבלת היתר.

ג.

ליווי והכוונה של תכנון אדריכלי הנדסי מפורט כולל כלל השירותים ההנדסיים ו/או
אחרים לבניית והקמת אתר מחזור לטיפול בפסולת בנייה עד לקבלת היתר בנייה
להקמת תחנת המחזור(באחריות הזכיין):

.1

הכוונה ,ומתן הנחיות ובקרה על הכנת תוכנית אדריכלית הנדסית מושלמת על כל מרכיביה כשהיא
מושלמת לצורכי הגשת הבקשה להיתר הבניה ,מילוי מלוא התנאים ככל שיהיו ומעקב עד לקבלתו מן
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת (באחריות הזכיין).

.2

התכנון כולל אזור קבלת ח"ג ,מבנה מיון (ביניהם מסועים ,ציוד מכני ,אזורי הפרדה ידניים ,שליטה
ובקרה) ,משרדים הכוללים שירותים ,חדרי הנהלה וישיבות ,מטבח וחדר אוכל ,אזור שקילה ,סככות
למתן גריסת הפסולת.

.1

המבנים יתוכננו לפי זכויות הבניה בחלקה שבמכון הטיהור בשטח של כ  25/10 -דונם.

.4

הכוונה ומתן הנחיות ובקרה על תכנון העמדת המבנים ,בינוי עקרונית ,נתיבי כניסה לרכבים ,חניות
כולל מודד ,יועץ קרקע וביסוס ,מתכנן תנועה ,קונסטרוקטור ,אדריכל ,יועץ חשמל ,יועץ תאורה
ותקשורת ,יועץ סביבה ,יועץ אינסטלציה וניקוז ,יועץ בטיחות ,יועץ נגישות וכל יועץ אחר אשר נדרש
בתכנון מבנה תחנת מערך לטיפול בפסולת בניין (באחריות הזכיין).

.5

הכוונה ומתן הנחיות ובקרה על תכנון פנימי וחזיתות המבנים (באחריות הזכיין).

.6

תכנון קונסטרוקטיבי מפורט ,תכנון אינסטלציה ,ניקוז ,הכנת המפרטים וכתבי הכמויות (לא כולל
הדפסות ופלוטר).

.7

בחינת חלופות אשר יוכנו ע"י הזכיין ,עפ"י הצורך על חשבון היועץ.

ד .הפעלת האתר:
מתן שירותים עבור כל הנדרש מול הזכיין והגורמים הרלוונטיים להפעלת האתר.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מן הדרישות המופיעות בפירוט השירותים הנדרשים שבנספח א' 2המחייבות גם הן
את היועץ במקביל לעבודות המופיעות בנספח זה.
מובהר כי פירוט העבודות הנ"ל אינו ממצה בהכרח ,וייתכן שתהיינה דרישות נוספות מטעם המזמינה
הכרוכות לעניין מכרז זה ולמטרתו ,אותן יהא על היועץ לבצע ,ללא תוספת תשלום כלשהי.
*לוחות הזמנים יקבעו ע"י החברה הכלכלית ביום ביצוע הפרויקט בפועל .הצעת המחיר הזוכה תאושר
בכללותה אולם התשלום יהיה בעבור ביצוע כל שלב בנפרד וזאת לאחר שהזוכה נדרש לבצע ספציפית שלב
כזה או אחר  .התשלום יתבצע לאחר סיום כל שלב בנפרד עפ"י תנאי התשלום שנקבעו בהסכם.
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נספח י"ז
הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי
(* ימולא על ידי מנהלים אצל המציע ,כאשר המציע הינו תאגיד):
כ
_____________________משמש
ת.ז.
___________________
הח"מ
אני
_________________________________ בתאגיד___________________ (להלן " -התאגיד") (ימולא
כאשר המציע הינו תאגיד במיה ומדובר באדם פרטי ימלה פרטיו).
לאחר שהוזהרתי ,כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה כדלקמן;
הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד להזמנת החברה הכלכלית לבקשה להכלל
.1
במאגר יועצים.
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה/ות פלילית מסוג פשע ,הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע.
.2
פרט_______________________________________________________ __________________:
___________________________________________________________
.1הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה/ות פלילית מסוג עוון ,הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון.
פרט_________________________________________________________________________:
___________________________________________________________
הנני מצהיר כי לא תלוי ועומד כנגדי וככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי התאגיד ,מנהליו
.4
ובעליו כתב אישום בגין עבריה מסוג פשע או עוון/כן תלוי ועומד נגדי או כנגד איש מעובדי התאגיד ,מנהליו
ובעליו כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון.
פרט_________________________________________________________________________:
_____________________________________
*[ מחק את המיותר בכל אחד מן הסעיפים]
.5

הנני מצהיר כי זהו שמי ז חתימתי ותוכן תצהירי אמת;
_________________
חתימה
אישור

אני הח"מ ________________עו"ד (מ.ר )__________.מאשר כי ביום _________הופיע/ה בפניי מר/גב'
_____________________ ת.ז_______________________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
___________________
עו"ד
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נספח י"ט
תאריך הנפקת האישור(

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

ממבקש האישור
שם

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה

שם

החברה הכלכלית
לקריית גת ואו חברות בת
ואו אחיות ואו חברות אם
ואו חברות אחיות ואו
חברות שלובות (אשר
כולן יחדיו להלן
"החברה")
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

511044950
מען

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☐אחר______ :

☐קבלני משנה

ייעוץ וליווי הליך מכרזי
הקמת תחנת מיחזור
וטיפול בפסולת בנייה.

☒מזמין שירותים

מען

☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

רחוב שד' לכיש  7קרית
גת

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

צד ג'

2,000,000

מט
בע

₪

השתתפות
עצמית
סכום

מ
ט
ב
ע

כיסויים נוספים

יש לציין קוד כיסוי בהת

אחריות צולבת 102
 104הרחב שיפוי

 107קבלנים וקבלני משנה

 109ויתור על תחלוף לטוב
האישור
 115כיסוי לתביעות מל"ל

 121מבוטח נוסף בגין מעש
המבוטח – מבקש האישור

 122מבקש האישור מוגדר
בפרק זה

 128ראשוניות המבטח מו
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כיסויים

דרישה או טענה מכל מבטח
האישור .

 129רכוש מבקש האישור

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות מקצועית

2,000,000

₪

 102אחריות צולבת
 104הרחב שיפוי

 109ויתור על תחלוף מבקש

 119מבוטח נוסף  -היה וי
כמעבידם של מי מעובדי ה

 101דיבה ,השמצה והוצא
הרע בא .מקצועית

 109ויתור על תחלוף לטוב
האישור

 121מבוטח נוסף בגין מע
המבוטח – מבקש האישו

 125מרמה ואי יושר עובד

 126פגיעה בפרטיות במס
אחריות מקצועית

 112תקופת גילוי  12חודש

פירוט השירותים

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

 038יועצים/מתכננים
(ייעוץ וליווי הליך מכרזי הקמת תחנת מיחזור וטיפול בפסולת בנייה).

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האיש
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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