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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
התנאים הכלליים:
נספח מס' :1

אישור רישום וזכויות חתימה;

נספח מס' 1א :נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז;
נספח מס' :2

תצהיר בדבר ניסיון קודם ובדבר הנציג שיספק השירותים;

נספח מס' 2א :אישור בדבר אספקת שירותים מטעם רשומ"ק;
נספח מס' 2ב :תצהיר הנציג בדבר ניסיון קודם;
נספח מס' :3

תצהיר בדבר היעדר הרשעה;

נספח מס' :4

הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר;

נספח מס' :5

תצהיר אי תיאום מכרז ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים;

נספח מס' :6
ציבוריים;

תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – עפ"י חוק עסקאות גופים

נספח מס' :7

תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב 1בחוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח מס' :8

אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה;

נספח מס' :9

הצהרה מטעם המשתתף;

נספח מס'  :10טופס הצעת המחיר;
נספח מס' :11

ההסכם :

נספח א' – נספח ביטוח;
נספח ב'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;
נספח ג'  -טופס התחייבות שמירה על סודיות;
נספח ג' – 1התחייבות הבא מטעם הקבלן לשמירה על סודיות;
נספח ד' -מבוטל.
נספח ה'  -התחייבות לעבודה בעת מצב חירום;
כל המסמכים המפורטים לעיל (כולל התנאים הכלליים ,ההסכם ונספחיו) ייקראו להלן" :מסמכי מכרז".

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
כללי
 1.1עיריית קרית גת (להלן" :העירייה") ,מזמינה בזאת מציעים ,להציע הצעות מחיר לאספקת שירותי

יעוץ הנדסי ממהנדס רישוי ,רשום בענף הנדסה אזרחית ,במדור מבנים ,לוועדה המקומית ולעיריית קריית
גת ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות בהסכם ,המצורף כנספח מס'  11במסמכי

המכרז (להלן" :השירותים");

 1.2העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות בהתחשב בניסיונו של המשתתף ,בתקציבה ,בהצעת
המחיר ,תקבע את הזוכה במכרז והאם תתקשר עם מציע אחד לביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,או
שתבצעם בשלבים או שתפצלם בין המשתתפים ,בין טרם כריתת ההסכם וכן במהלך .יודגש כי
העירייה תעדיף להתקשר עם זוכה עיקרי וזוכה/ים נוסף/ים למען אספקת השירותים.
 1.3ועדת המכרזים תקבע מדרג מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ,רואיינו וזכו בניקוד מינמאלי של מבחן
האיכות ,וזאת על בסיס הקריטריונים והניקוד המפורטים במכרז זה (להלן" :מדרג המציעים");
 1.4הפעלת הזוכים יכולה להיות לשירותים קבועים ושוטפים ו/או להזמנות מעת לעת בהתאם לצרכי
העירייה.
 1.5בנוסף לאמור ,העירייה תהא רשאית להתקשר עם מציעים נוספים בהתאם למדרג המציעים,
היה ותופסק ההתקשרות עם מי מהמציעים הזוכים או כתוספת למספר הזוכים שנקבעו בהתאם
לצרכי העירייה.
 1.6השירותים הנדרשים
מבלי למעט מהאמור לעיל ,השירותים יכללו:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

בדיקת מבנים ציבוריים שונים כולל מבני חינוך ,משרדים או מסחר ,מגורים ,כולל שאים
פשוטים ,מבני תעשייה ,גשרים מסוגים שונים ביניהם ,מבנים תת קרקעיים ,בתי קרקע ,בתי
מספר קומות ,מבנים גבוהים ,רבי קומות (מגדלים) ,קירות תמך ,קירות מסוגים שונים
ואלמנטים אחרים לפי דרישת מהנדסת העיר או מי שימונה על ידה על פי ההסדר שייקבע.
מתן חוות דעת הנדסית הקובעת יציבות וכשירות לשימוש במבנים או כהגדרתם "מבנה מסוכן",
כולל קביעה מסקנות לעניין מבנה הראוי למגורים ו/או לשימוש ומתן פתרונות לשיקום או
הריסה (בהתאם למצב המבנה) ,בהתאם לחוק עזר לקרית גת (מבנים מסוכנים) ,התשמ"א1985 -
חישובים סטטיים.
חישובים הנדסיים אחרים לפי דרישה.
ליווי תהליך ומעקב אחר מבנים מסוכנים.
ליווי ופיקוח עליון על פרויקטים ,כולל שיקום והריסת מבנים.
השתתפות בכל ישיבה ו/או ועדה ו/או כל פורום אחר ,בין ביוזמת היועץ ובין בהתאם לצרכי
העירייה/בוועדה ולפעול לפי הנחיותיהם כפי שיינתנו מעת לעת.
ייצוג העירייה בהליך משפטי במידה ויידרש לכך.
איסוף ריכוז וניתוח כל המידע בדבר.
ביצוע כל בדיקה נדרשת ,עובדתית ו/או משפטית.
היועץ מתחייב להשתמש ,על חשבונו ,בשירותי מחשוב וכל אמצעי אחר הדרוש למען אספקת
השירותים ,לצלם תמונות ולצרפן לחוות הדעת עבור דוחות בדיקה.
היועץ מצהיר כי כל התוכנות בהן יעשה שימוש לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,הן
בבעלותו ו/או יש ברשותו הסכם חוקי ותקף המתיר לו להשתמש בהן.
הספק מתחייב לספק את השירותים בצורה מקצועית ביותר ועפ"י הנחיית מהנדסת העיר או מי
מטעמה.
_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יד .היועץ מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שתקבע העירייה.
טו .היועץ מתחייב כי יבצע שינויים בתוצרי עבודתו ו/או בתפוקות הנדרשות ,בהתאם לדרישת
העירייה.
טז .היועץ ינסח עבור מהנדסת העיר חוות דעת הנדסיות ,המהוות הבסיס המקצועי בכל תכנית,
בקשת הקלה או שימוש חורג.
יז .היועץ יהיה נוכח פעם בשבוע במשרדי העירייה או יותר מכך ,בהתאם לדרישת מהנדסת העיר
ובהיקף השעות שתראה לנכון ,למען מתן ייעוץ שוטף למהנדסת או למי מטעמה.
יח .היועץ ישתתף בישיבות ,פגישות וסיורים בשטח ,הכל בהתאם לדרישות העירייה ומהנדסת העיר.
יט .היועץ יגיש לעירייה חוו"ד הנדסית מפורטת לגבי המלצתו בעניינה של כל סוגיה שהובאה לעיונו,
ובה יציין מכלול הנתונים והתבחינים המשפטיים ו/או העובדתיים המבססים אותה (להלן:
"חוות הדעת").
כ .היועץ מתחייב לשמור על נהלי וכללי בטיחות במהלך סיורים ובדיקות במקומות שונים.
כא .היועץ יבדוק חוות דעת ותכניות מתכננים של מהנדסים אחרים כולל כתיבת חוות דעת ,מסקנות
והמלצות.
כב .על אף האמור לעיל ולהלן ,הביקור ו/או הסיור במבנים והבדיקות במהלך סיורים מקצועיים
יבוצע בליווי נציג הנדסי מטעם מהנדסת העיר .סעיף זה הינו סעיף מהותי.
כג .באירועים בהם נדרש טיפול מיידי ומהיר ,היועץ יגיע למקום ,במידת הצורך( ,בהתאם לכתובת
שתועבר אליו) בפרק זמן קצר ( עד שעתיים ולא יותר מרגע הקריאה) לרבות בשעות לא שגרתיות:
לילות ,חגים שבתות ועוד .סעיף זה הינו סעיף מהותי להסכם.
כד .כל שירות אחר  /נוסף בהתאם לדרישת העירייה.
(להלן" :השירותים")
1.7

דרישת הזמינות במתן השירות
 1.7.1המציע ייתן שירות ומענה לעירייה בהתאם לדרישות העירייה.
 1.7.2השירות יינתן גם באירועים חריגים בהתאם להנחיות המנהל.
 1.7.3מובהר בזאת ,כי העירייה הנה "מפעל חיוני" כהגדרתה בחוק שירות עבודה בשעת חירום,
תשכ"ז –  1967ולכן ,על היועץ להמשיך ולספק השירותים במצב של הכרזה על מצב חירום
ו/או מצב מיוחד.

 1.8תקופת ההתקשרות
 1.8.1ההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים (להלן" :ההסכם"),
לתקופה בת  24חודשים (שנתיים) והיא ניתנת להארכה ,על פי בחירת העירייה ,לשנה נוספת,
כולה או חלקה ,בכל פעם ,ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  60חודשים (5
שנים).
 1.8.2מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק
את ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של  30יום בכתב לזוכה ,ולזוכה לא תהיינה
כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין
השירותים שניתנו על ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת
בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
 1.8.3למרות האמור לעיל ,אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז
ו/או ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה זה לעירייה
שמורה הזכות ,לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.
 1.9התמורה
התמורה לאספקת השירותים תשולם בהתאם להוראות ההסכם; מבלי לגרוע מהוראותיו להלן חלק
מהן:
 1.9.1בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של היועץ לפי הסכם זה ,לשביעות רצונו המלא של המזמין,
ישלם המזמין לספק:
 1.9.2עבור שעת שירותי יעוץ ,סך _____________ [לכל היותר סך ( ]₪290בצירוף מע"מ).
 1.9.3הזוכה מתחייב להתחיל באספקת השירותים תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו
במכרז.
 1.9.4אספקת השירותים ,תיעשה על פי הוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם והנספחים
המצורפים לו.
 1.9.5כל תוצרי העבודה של הזוכה ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו הינם רכושה הבלעדי של
העירייה.
 1.9.6עם קביעת הזוכה/ים במכרז ובכפוף להארכת תוקף ערבות בנקאית לביצוע מסמכי המכרז וכן
טופס אישור קיום ביטוחים ,שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וכן טפסי סודיות חתומים,
המצורפים כנספחים א – ד' להסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים ,ייחתם בין
העירייה לבין הזוכה/ים ההסכם האמור המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן:
"ההסכם").
 1.9.7על הזוכה למלא את כל ההוראות של המנהל ו/או הוראות כל רשות מוסמכת אחרת בעת
תקופת ההסכם.
 1.9.8למען הסר ספק יובהר להלן כי ,בטרם ביצוע אספקת השירותים (חוות דעת הנדסית ,חישובים
ועוד) ועל פי שיקול דעת העירייה ,היועץ יגיש למהנדסת העיר ו/או מי מטעמה הצעת מחיר
בטרם עריכת חוות דעת ו/או כל עבודה אחרת במסגרת השירותים נשוא מכרז זה.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים במועד האחרון להגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 2.1אזרח ישראלי או שותפות או תאגיד הרשומים כדין בישראל .ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית
אחת בלבד (תכונה להלן" :המשתתף" או "היועץ") ,כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים
במכרז ,לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
להצעה יצורף אישור רו"ח /עו"ד לגבי רישום התאגיד ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו
בחתימתם ,וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז בנספח מס'  1לתנאים הכלליים;
בנוסף ,יצרף אישור רשם החברות/השותפויות על רישום הזוכה/השותפות וכן פירוט בעלי
המניות/המנהלים.
_____________
חתימת המשתתף
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 2.2משתתף העונה על שני התנאים במצטבר:
 .2.2.1בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי.
 .2.2.2בעל ניסיון מקצועי מעל  7שנים (בין השנים  )2010-2021בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת
הייעוץ ,מתוכן  7שנות ניסיון ,לכל הפחות ,במתן חוות דעת למבנים מסוכנים ובניהול
סיכונים.

או
 2.3משתתף העונה על שני התנאים הבאים ,במצטבר:
 .2.3.1בעל תואר אקדמאי ראשון.
 .2.3.2בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים ( בין השנים )2021 – 2009 :בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ ,מתוכן  10שנות ניסיון ,לכל הפחות ,במתן חוות דעת למבנים מסוכנים
ובניהול סיכונים.
הערה :תינתן עדיפות לבעלי ניסיון של  12שנה לבעלי הכשרה והתמחות כקונסטרוקטור בהנדסת
בניין.
להוכחת עמידת המציע בתנאי סעיף זה ,על המציע לצרף להצעתו:
 עותק מהתעודות ו/או האישורים.
 פרופיל משרד (מספר עובדים ,סוגי עבודות ,עבודות שביצע ,חוות דעת הנדסיות ( 3לכל
הפחות) מהגופים להם סיפק שירות הנדסי).
 תעודת רישום בפנקס מהנדסים ואדריכלים.
 רישיון רשום בענף הנדסה אזרחית ,רישוי במדור מבנים יש לצרף אישור תשלום אגרת
רישוי בתוקף וחידוש בכל פעם בשנה.
 המלצות מגופים ציבוריים ו/או רשויות מקומיות ,להם סיפק שירותים וכן ,לצרף
תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח מס'  2לתנאים הכלליים; בנוסף ,יצרף אישור מטעם כל
מנהל  /חשב  /גזבר  /מהנדס מוסד תכנון ,בנוסח המצורף כנספח מס' 2א' לתנאים
הכלליים במסמכי המכרז.
 2.4המשתתף ,מנהל ממנהליו ו/או עובד מעובדיו לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו
ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או עובד מעובדיו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון ,או
לחלופין ,הוא מודיע לעירייה בדבר כתב אישום שכזה בנספח שיכלול במעטפת המכרז בה יגיש
הצעתו.
כמו כן ,לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או
לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
להוכחת תנאי זה ,המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצורף בנספח מס'  3לתנאים הכלליים,
המצ"ב.

_____________
חתימת המשתתף
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מודגש בזה ,כי במידה והמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים ו/או הוגש נגדו כתב
אישום לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון ,בהתאם לקביעת היועץ
המשפטי לעירייה ,לא יוכל המשתתף להגיש הצעה כלשהי למכרז .בהגשת הצעתו מצהיר
המשתתף ומסכים כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו וכי לא תהא
לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 2.5המשתתף מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר .להוכחת
תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח מס'  4לתנאים הכלליים.
 2.6המשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז ,בנוסח המצורף כנספח מס'
 5לתנאים הכלליים.
 2.7המשתתף נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך ואישור
אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.
3

מסמכים ואישורים

חובה על המשתתף לצרף להצעתו בתוך מעטפה אחת את המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני
עותקים:
3.1

להצעה במכרז יש לצרף ערבות בנקאית ,על סך ( ₪ 5,000חמשת אלפים  ,)₪שהוצאה על ידי בנק
בישראל ,לבקשת המשתתף במכרז צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) (להלן" :המדד") ,לפקודת
העירייה ,בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב בנספח מס' 1א' לתנאים הכלליים.
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה; ותהא
בתוקף עד ליום .30.09.2021
העירייה תהא רשאית לחלט הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
המכרז זה לרבות אי חתימה על חוזה ההתקשרות ו/או שלא במועד ו/או אי המצאת ערבות בנקאית
כנדרש בהסכם ו/או אי המצאת אישור קיום ביטוחים ו/או אי חתימה על טופס שמירת סודיות.
הבנק רשאי לבחור אחד או יותר מהאמצעים המפורטים מטה ,להגשת הערבות לתשלום/להארכה:
.1
.2
.3
.4

במייל;
בפקס;
בסניף מקומי בקריית גת;
להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק;

למען הסר ספק ,המשתתף אינו רשאי להציג אישור על קיום חוב לעירייה כלפיו מטעם גזברות
העירייה ,כתחליף למתן ערבות כולה או חלקה.
משתתף אשר לא יצרף ערבות בנקאית עד למועד האחרון להגשת ההצעות – לא תדון ועדת המכרזים
בהצעתו.
במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של הערבות בהתאם לקבוע
בדרישה.

_____________
חתימת המשתתף
7

מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
3.2

אישור רשם החברות/השותפויות על רישום הזוכה/השותפות וכן פירוט בעלי המניות/המנהלים
ומורשי החתימה של הזוכה.

3.3

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
;1976

3.4

תצהיר מטעם המשתתף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מאושר בחתימת עו"ד,
בנוסח הקבוע בנספח מס'  6לתנאים הכלליים;

3.5

תצהיר מטעם המשתתף עפ"י ס' 2ב 1בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מאושר
בחתימת עו"ד ,בנוסח הקבוע בנספח מס'  7לתנאים הכלליים;

3.6

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

3.7

אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף;

3.8

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור;

3.9

אסמכתא לתשלום סך  ₪ 500עבור רכישת מסמכי המכרז;

 3.10המשתתף רשאי להגיש (אך לא חייב) ,בנוסף למסמכים שנדרשו לעיל ,אישור ותצהיר כי העסק
בשליטת אשה (ככל שיבחר להגישו ,חייב הוא להגישו בנוסח המצ"ב כנספח מס'  8לתנאים הכלליים)
ו/או המלצות מטעם רשויות נוספות (תוך ציון אנשי הקשר ומס' טלפון) ו/או כל מסמך אחר ,לפי
שיקול דעתו ,באשר לניסיונו ו/או כושרו ,לרבות לגבי המועסקים על ידו.
3.11

4

משתתף אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה (למעט בסעיף  3.10לעיל) ו/או שיגישם
לא בשלמות ו/או לא בפרטים המלאים ,העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לדון
בהצעתו.

ההצעה
 4.1הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה כי המשתתף הבין את מהות ההסכם שיהא עליו להתקשר בו וכי
הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל שינוי; וכן כי בטרם הגיש הצעתו קיבל מענה
לשאלותיו; ולא תישמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי מסמכי המכרז
ו/או ההסכם ו/או נספחיו.
 4.2ההצעה תוגש במעטפה אחת ובתוכה כל המסמכים הדרושים במסמכי המכרז ,לרבות טופס הצעת
המחיר בנוסח המצורף כנספח מס'  10לתנאים הכלליים ,והמסמכים במסגרת מבחן האיכות
(המפורט להלן בס'  8בתנאים הכלליים);

4.3

הצעת המחיר מטעם המשתתף ,הינה הצעת המחיר לשעת שירותי יעוץ  ,כדלהלן:

עבור שעת שירות ייעוץ הנדסי (קונסטרוקטור)
290

תעריף מירבי לשעת
עבודה () ₪

_____________
חתימת המשתתף
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[ למלא בנספח מס'  10בלבד ]

הצעת המחיר ( ) ₪

4.4

__________

המשתתף מתבקש להציע את הצעת המחיר (ב  )₪בטופס המצורף למסמכי המכרז כנספח מס' 10
לתנאים הכלליים ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הצעת המחיר  -תירשם בכתב ברור בעט כחול או שחור או בהדפסה.
כל תיקון בהצעת המחיר (גם מחיקה בטיפקס) יש לאשר על ידי חתימה וחותמת.

 4.5הדגשה – הצעת המחיר לא תעלה על התעריף המירבי;
משתתף אשר יציע מחיר העולה על התעריף המירבי יראה כאילו הציע את התעריף המירבי הקבוע
לעיל.
 4.6התעריפים בטבלה אינם כוללים מע"מ.
 4.7הצעתו של המשתתף לא תכלול ספרות מימין לנקודה (ולא שבר) .כל סיפרה או שבר שירשמו מימין
לנקודה – ימחקו (ולא יעוגלו !).
 4.8הצעת המחיר תכלול את ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירותים ע"פ מסמכי
המכרז ,והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש בהסכם נושא המכרז,
למעט שינוי בחוק המע"מ .יובהר כי זמן נסיעה  ,לכל מקום ,לא יחשב כ"שעת יעוץ" ואינה מזכה
בתשלום כלשהו.
 4.9למען הסר ספק ,יובהר בזה כי אין בקביעת התעריף המירבי ,כדי לגרוע מהוראות הדין ו/או מסמכי
מכרז זה באשר לבחינת סבירות הצעות המחיר שיוגשו ע"י המשתתפים ,לרבות ביחס לאמדן שיוכן ע"י
העירייה .לשון אחר ,הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל טענה בדבר סבירות הצעתו הנתמכת באופן כלשהו
על התעריף המקסימאלי שנקבע.
 4.10המשתתף נדרש לחתום על תנאי המכרז ונספחיו לרבות על הצהרת המשתתף בנספח מס'  9לתנאים
הכלליים ,על ההסכם ונספחיו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .כמו כן ,יצרף המשתתף ויחתום על
כל מסמך שפרסמה העירייה ,ככל שפרסמה ובהם שונו/הובהרו תנאי מסמכי המכרז .בנוסף ,המשתתף
רשאי (אינו חייב) להגיש מסמכים נוספים הנוגעים לפועלו ,לרבות רקע ומידע כללי על שירותיו.
 4.11אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או
תנאי כלשהו מתנאי המכרז .העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,תיקון או תוספת כאמור
משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
 4.12במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין מסמכי המכרז ,לרבות בין התנאים הכלליים לבין ההסכם ו/או
בין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי המכרז לבין תנאיו הכלליים ובינם לבין עצמם וכיו"ב –
יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי; והמשתתף מתחייב כי
יפעל בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לעירייה ,ומוותר בזה על כל טענה בכל נושא.
 4.13על המשתתף להגיש את הצעתו בשני עותקים כרוכים .חוברת אחת תיחתם מקור וחוברת שניה תהא
העתק זהה למקור .שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .העותקים יוכנסו כשהם חתומים בכל עמוד
ועמוד על ידי המשתתף ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז,
לתוך מעטפה .המעטפה תוגש חתומה; כלומר ,סגורה ועליה יירשם מס' המכרז בלבד.
_____________
חתימת המשתתף
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 4.14העירייה רשאית לפסול הצעה שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות
בחוברת מכרז זו.
 4.15ההצעה אשר תוגש ע"י המשתתף תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה לתקופה
של  120יום מהמועד האחרון שייקבע להגשת הצעות במכרז .העירייה רשאית לבקש להאריכה ב90 -
יום נוספים ,כולם או חלקם ,והמשתתף חייב לעשות כן.
5

עיון במסמכי המכרז והוצאות ההשתתפות במכרז

 .5.1ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם במשרד מזכיר העירייה בכתובת :קניון לב העיר ,ת.ד ,1 .קומה ,4
החל מיום שני כ"ח באייר תשפ"א ( ,)10.05.2021בין השעות  9:00עד  ,16:00טלפון לבירור בנושא
רכישת המכרז אצל מרכז ועדת המכרזים – מר שמוליק יעיש טל'  08-9172337או בטלפון08-9563064 :
כמו כן ניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו:
. http://www.qiryat-gat.muni.il
עוד ניתן לבקש משלוח מסמכי המכרז במייל משרדי ,לאחר מילוי טופס ובו פרטי המבקש לרבות תחום
עיסוק.
 .5.2ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף לבדו.
 .5.3על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז ,לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סך ₪ 500
שלא יוחזרו.
הצעת מחיר רשאי להגיש רק משתתף אשר רכש את מסמכי המכרז מידיה של העירייה ,וצירף
אסמכתא על ביצוע התשלום .התשלום יבוצע בכל אמצעי אפשרי המקובל בעירייה.
 .5.4תשלום עבור מסמכי המכרז יש לבצע באמצעות הקישור :
https://www.mast.co.il/37/form/c9a12f09-d76a-496d-94af-38d183603d3c

בירורים במוקד טלפוני מס' ( 1599-505-556שעות פעילות .)22:00 – 13:00
 .5.5יובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה וההסכם ,לרבות הוצאות ביול ההסכם ומסמכים
אחרים הקשורים (ככל שנדרש ע"פ כל דין) או הנובעים ממנו יחולו על המשתתף ו/או הזוכה בלבד.
 .5.6כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעה במכרז זה והגשתה.
6

הבהרות ושינויים
 6.1המשתתפים רשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב עד ליום שלישי ז' בסיון התשפ"א ()18.05.2021
לא יאוחר מהשעה  ,13:00במייל  .shmuliky@Qiryat-gat.muni.ilטל'  .08-9172337ההבהרות
שימסרו (אם ימסרו) יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי העירייה
או מי מטעמה ,אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז.
 6.2העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות המחיר ו/או לפתיחת ההצעות,
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר האינטרנט של
העירייה תחת לשונית "מכרזים" בעניין מכרז זה.
באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום ההבהרות באתר ולהגשתם חתומים יחד עם הצעתו.
 6.3לעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית מועד ביצוע,
או על ביצוע שלבים ,וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ,ובלי שפעולה כאמור תיתן למי
מהמשתתפים זכות ו/או טענה כלשהי כנגד העירייה.
המשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא בגין נזקים שנגרמו לו (בין אם נגרמו ובין אם לאו) בשל
החלטות ופעולות העירייה כאמור.
הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה ,הינה בכל השלבים :לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת
ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.
7

מועד הגשת ההצעה
 7.1הצעות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית בתיבת מכרז במשרד מזכיר הועדה
בקניון לב העיר קומה  ,4עד ליום רביעי ט"ו בסיון (  )26.05.2021לא יאוחר מהשעה ; 13:00
 7.2העירייה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ו/או לקבוע מועד חדש (גם לאחר
פתיחת ההצעות) על פי שיקול דעתה ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז,
כאמור לעיל.
 7.3משלוח ההצעה בדואר לכתובת מזכירות העירייה ת.ד ,1 .קריית גת מיקוד  ,82100או בכל דרך אחרת
אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 7.4מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר תום המועד להגשת ההצעות ,לא תוכנס לתיבת המכרז ותוחזר
לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה ,זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

8

ראיונות

 .8.1ראיונות יערכו בימים ,ראשון ושני ,י"ב -י"ג בסיון התשפ"א (.)30-31/05/2021
 .8.2שעת הריאיון תתואם עם המציע לאחר פתיחת המעטפות.
 .8.3יודגש כי אין בהזמנה לראיון כדי להוות אישור העירייה לעמידת המציע בתנאי הסף ו/או כל
אישור שהוא.
 .8.4יובהר להלן כי קיום הראיונות ייעשה בכפוף להנחיות ו/או נהלים כפי שיעודכנו מעת לעת.
 .9בחינת ההצעות ובחירת הזוכה
 .9.1בחינת ההצעות תיעשה בהתאם לגובה הצעת המחיר שהוגשה ע"י המשתתף וכן בהתאם לתוצאות
"מבחן האיכות" המפורט להלן;
א .שלב הראשון – יערך לכל המשתתפים ,אשר עמדו בתנאי הסף.
_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
משקלו של מבחן האיכות יהא ;70%
ב .בשלב השני – משתתף אשר צבר ניקוד העולה על  70נקודות במבחן האיכות (מתוך  ,)100תיבחן
הצעת המחיר מטעמו ,בהתאם לקבוע להלן.
משקל הצעת המחיר.30% :
 .8.2העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כזוכה .הרשות רשאית לפצל את הזכייה בין
מספר משתתפים ,בין במעמד בחירת הזוכה והן במעמד ביצוע ההסכם;
ג .מבלי למעט מהאמור ,העירייה תקבע מדרג של הזוכים ותהא רשאית לפנות למשתתפים בהתאם
למדרג ,בהתאם לשיקול דעתה ,משך כל תקופת ההסכם אשר נקבעה בנספח מס'  11לתנאים
הכלליים ,על מנת שיספקו השירותים בהתאם להוראות ההסכם נושא הליך זה.
 .9.2להלן רכיבי מבחן האיכות :
ועדת המכרזים תמנה את אנשי המקצוע אשר יבחנו את הצעות המשתתפים ויגישו את תוצאות
התרשמותם המשוקללת ,כאשר בין הפרמטרים ישקלו אלה:
אופן שקלול רכיב האיכות ()70%
הניקוד ינתן בהתאם להתרשמות אנשי המקצוע ,לפי הטבלה הבאה:
אמת מידה

ניסיון מקצועי

ניקוד מקסימלי

פירוט

המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח
כמהנדס קונסטרוקטור ,מעבר לדרישת
הסף ( 7או  10שנים ,בהתאם לעמידה
בתנאי הסף) יוענקו  5נק' לכל שנה
נוספת ,עד לניקוד מקסימלי של  20נק'.

 20נק'

ראה פירוט בסעיף  1שלהלן.

חוות דעת
ממליצים
(כולל עיריית
קריית גת)

ראיון אישי

הניקוד יינתן בהתאם לאיכות וכמות
ההמלצות וחוות דעת ממליצים
שיתקבלו.

 10נקודות.

על כל המלצה ו/או חוות דעת ,יוענקו
 2.5נק' ,עד לניקוד מקסימלי של 10
נק'.
המציע ו/או מי שאמור לספק את
השירותים בפועל  ,יגיע לראיון
במשרדי המזמין.
במסגרת הראיון יבחנו המדדים
הבאים:
_____________
חתימת המשתתף
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לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
 .1התרשמות מניסיון בתחום
והרלוונטיות של הניסיון לדרישות
המכרז.
התרשמות מהניסיון הקודם
באספקת שירותים לרשויות
מקומיות ו/או גופים ציבוריים
ועוד – עד  20נק'.
 .2פרופיל משרד (מספר עובדים ,סוגי
עבודות ,עבודות שביצע ,חוות דעת
הנדסית ועוד) – עד  10נק'
 .3התרשמות כללית מיכולות
בינאישיות וזמינות למתן
השירותים – עד  10נק'.

 40נק'

 )1נסיון קודם של המשתתף (עד  20נקודות)
המשתתף יציג בתצהיר את נסיונו הקודם באספקת השירותים ,בו יפרט את שמות הגופים ו/או
רשויות מקומיות ו/או מוסדות התכנון להם סיפק השירותים נשוא המכרז ,מס' השנים שבהן
סיפק השירותים ,איש קשר וטל'; במידת האפשר יפרט פרוייקטים בהם סיפק שירותי יעוץ
מרכזיים כמהנדס קונסטרוקטור.
אנשי המקצוע ,יתחשבו בהמלצות שיצורפו להצעה ואפשר שיערכו שיחות מדגמיות עם מי
מהעיריות; כמו כן ,יתחשבו בנסיון קודם של הועדה המקומית  /עיריית קריית גת עם המשתתף;
נוכח ריבוי הפרמטרים המשתנים ,הניקוד לכל משתתף ,ייקבע בהתאם להתרשמותם של אנשי
המקצוע.
 )2התרשמות אישית בראיון (עד  40נקודות).
המשתתף ירואיין על ידי אנשי המקצוע בשאלות חופשיות ,ויציג ,בין היתר ,את הניסיון
המקצועי הקודם באספקת השירותים ,מוסדות תכנון שונים ,אופן מתן השירות ,זמינות
השירות ,דגשים שיבקש להציג;
המשתתף יתבקש להציג את תפיסתו ואת גישתו המקצועית לעניין אספקת השירותים;
הניקוד לכל משתתף ינתן בהתאם להתרשמותם של אנשי המקצוע.
 )3חוות דעת ממליצים (עד  10נקודות)
 .9.3משתתפים אשר נוקדו במבחן האיכות בסך  65נקודות ומעלה ,רק הם ישתתפו בשלב בחינת הצעות
המחיר מטעמם.
ניקוד הצעות המחיר תחושב כל אחת ,ביחס להצעה הנמוכה ביותר ,לפי הנוסחא הבאה:

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
ההצעה הנמוכה ביותר
_______________
ההצעה הנבחנת

*

 30נק'

= ניקוד הצעת המחיר

 .9.4בשלב שלישי – יסכם הניקוד במבחן האיכות ובמבחן המחיר  ,לפי המשקלים שנקבעו.
הערות חשובות:
א .בביצוע כל תרגיל במסגרת תחשיב הניקוד בכל שלב  -תחשב עד ספרה אחת מימין לנקודה;
ככל שיופיעו עוד ספרות מימין הספרות האמורות ,הן תימחקנה ולא תעוגלנה!
ב .במידה שמס' משתתפים יקבלו את הניקוד הזהה הגבוה ביותר – יכריעו ביניהם הגורמים
המקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
"ניקוד זהה" לעניין ס' זה – מספר הנקודות משמאל לנקודה (בהתעלם כליל מהספרות שמימין
לנקודה).
 .9.5כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לרבות בהסכם ,לרבות כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין
על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.
 .9.6בבחינת ההצעות תתחשב העירייה בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים,
המקצועיות ,וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם.
כמו כן ,העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו הפיננסי
ו/או המקצועי של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה הקודם של העירייה ושל רשויות
מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור המשתתף במסגרת
מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים ,מכל מקור שהוא ,וכן את
שיקולי תקציב הרשות.
 .9.7העירייה רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא או
של רשות מקומית אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,או שפועלים
ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד מי מהרשות המקומית.
 .9.8העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לשביעות
רצונה המלא ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה.
לא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו ,רשאית העירייה להחליט
בהתאם לשיקול דעתה וכן לפסול את ההצעה.
 .9.9העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות כי השירותים יסופקו בשלבים אשר עיתויים
יקבע ע"י העירייה ו/או לבצע רק חלק מהעבודות ו/או לפצלם בין המשתתפים השונים.

_____________
חתימת המשתתף
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לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
כאמור לעיל ,ועדת המכרזים תקבע את מדרג המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ,רואיינו וזכו בניקוד
מינמאלי של מבחן האיכות ,וזאת על בסיס הקריטריונים והניקוד המפורטים במכרז זה (להלן :מדרג
המציעים);
הועדה תבחר מתוך מדרג המציעים את הזוכים ,בהתאם לשיקול דעתה באופן המעניק לעירייה את
מירב היתרונות (להלן" :המציעים הזוכים");
בנוסף לאמור ,העירייה תהא רשאית להתקשר עם מציעים נוספים בהתאם למדרג המציעים,
היה ותופסק ההתקשרות עם מי מהמציעים הזוכים או כתוספת למספר הזוכים שנקבעו בהתאם
לצרכי העירייה.
 .9.10מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה
אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו היתה להוליך את העירייה שולל על ידי שגיאות שנעשו במכוון
או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות
בלתי נכונות או אם המחירים שצויינו בהצעה אינם סבירים .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא
העירייה רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו היתה
להוליך אותה שולל.
 .10הודעה על זכייה והתקשרות
 .10.1חתימת החוזה והוצאתו לפועל (במלואו או בחלקו) מותנות ביכולתה הכספית של העירייה בטרם
ובסמוך לביצוע ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה.
 .10.2לעירייה שיקול הדעת הבלעדי באשר להיקף אספקת השירותים ע"י הזוכה; במילים אחרות ,העירייה
אינה מתחייבת בשום זמן או דרך למכסה כלשהי של שירותים שיסופקו ע"י הזוכה.
 .10.3עם קביעת הזוכה/ים במכרז (להלן ":הזוכה") תימסר לו/להם על כך הודעה במכתב רשום .משתתף
שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על
ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
ככל שהמציע נבחר למדרג המציעים ו/או לספר/מאגר הספקים של העירייה ,יצויין בהודעה אליו.
 .10.4הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים והמהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם בהתאם
למסמכי מכרז.
כמו כן ,תנאי לחתימת העירייה על ההסכם הוא הארכת תוקף הערבות הבנקאית שהוגשה ,משך תקופת
תקפו של ההסכם ,כפי שיוארך מעת לעת (ככל שיוארך); תנאי נוסף לחתימת העירייה על ההסכם הוא
המצאת טופס אישור קיום ביטוחים ,בהתאם לתנאי נספח הביטוח המצורף בנספח א' להסכם  -חתום
כנדרש ע"י חברת הביטוח; המצאת נספחי שמירת סודיות המצורפים כנספחים ג' ו -ג' 1להסכם
חתומים ע"י המשתתף ,כל עובדיו וכל הבאים מטעמו למען אספקת השירותים ,וכן שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים המצורף כנספח ב' להסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
מבלי לגרוע מהוראות ס'  9.5במסמכי המכרז ,יובהר בזה כי יתכנו שינויים בנספחים א' ו/או א'1
להסכם בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של העירייה .הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להם.
 .10.5העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת
שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז.
 .10.6היה וה זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה ,לרבות אי –
הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים ו/או אי

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
הגשת נספחי שמירת סודיות חתומים ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז או לבטל את
ההסכם אם נחתם ,בהודעה בכתב לזוכה (להלן" :ההודעה").
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 .10.7מיום משלוח ההודעה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וזאת כפיצוי מוסכם בין
הצדדים ו/או למסור את ביצוע אספקת השירותים למי שייקבע על ידה ,ולמשתתף הזוכה לא תהא כל
טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את העירייה על כל הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מ -ו/או
עקב כך.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על פי
מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .10.8בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון
המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .בנוסף ,תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה
את שם הזוכה וכן את סכום הזכייה.
המשתתף מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו,
אין לו כל התנגדות לכך והוא נותן רשות מראש להראות הצעתו עם סיום הליכי המכרז כאמור.
במידה שהמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים/מסמכים
בהצעתו לדעתו אין לגלותם משום שיש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וינמק
את טענותיו באופן מפורט .עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לעירייה
והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר 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 המציעים האחרים.
 .10.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיה במכרז במקרים
הבאים:
 .10.9.1כשהוכח להנחת דעתה של העירייה כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז;

שוחד,

 .10.9.2התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה נכונה או
שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז.
 .10.9.3נודע לעירייה כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הספק ו/או החברה ,כולם או חלקם.

בכבוד רב,
עיריית קריית גת

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף במכרז

לכבוד
עירית קריית  -גת

נספח מס'  - 1אישור רישום וזכויות חתימה;
אבקש להשתתף במכרז שבכותרת ,ואלו הם פרטים אודותיי:
פרטי המשתתף – התאגיד  /עוסק מורשה (להלן :התאגיד)
שם התאגיד ............................................................................................
ח.פ .התאגיד...........................................................................................
מען התאגיד .............................................................................................
שמות מנהלי החברה /השותפות
_______________________________ . 1

__________________________ .2

שמות בעלי המניות
_______________________________ .1
______________________________ .3

__________________________ .2
___________________________ .4

מורשי חתימה של החברה/השותפות
________________________________ .1

__________________________ .2

 _________________________________ .3כל אחד לבד /כל שניים /אחר ________
הבהרה  :במסמכי המכרז "תאגיד"  -לרבות עוסק מורשה (לרבות ת.ז.).
_________________________
חותמת החברה/חותמת השותפות

חובה לצרף:

 .1אישור על רישום אצל רשם החברות  /השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או ציבורית/השותפות.
 .2אישור מרשם החברות/השותפויות /בדבר מנהלי החברה/השותפות.

הצהרה
הריני ,עו"ד  /רו"ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ"ב הינם נכונים ועל פי כל דין.
___________________________
חתימה וחותמת עוה"ד  /רוה"ח

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קרית גת
א.נ,.

יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו

נספח מס' 1א'  -נוסח ערבות בנקאית

(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
על פי בקשת
של ( ₪5,000חמשת אלפים  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  03/2021לאספקת שירותי
ייעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת וכן להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם
במסמכי המכרז הנ"ל ,לרבות בהסכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
ה ראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 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 :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה 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 חודש  4/2021שפורסם ביום _____ (להלן :המדד היסודי) יהיו הפרשי
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  30.09.2021ועד בכלל.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד או יותר מאלה [לבחירת
הבנק]:
 .1במייל;
 .2בפקס;
 .3בסניף מקומי בקריית גת;
 .4להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
כתובת E-mail
תאריך "
[ניתן לכתוב הפרטים הנ"ל במיקום אחר
בכתב הערבות  ,ובלבד שיופיעו כל הפרטים]

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף במכרז
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  - 2תצהיר בדבר נסיון קודם
חב'/שותפות/ע.מ ________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") מצהירה בזה,
כדלקמן (הקף את החלופה המתאימה):
 .1בעל ניסיון מקצועי מעל  7שנים (בין השנים  )2010-2021בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ,
מתוכן  7שנות ניסיון ,לכל הפחות ,במתן חוות דעת למבנים מסוכנים (קונסטרוקטור) ובניהול סיכונים.

 .2בעל ניסיון מקצועי מעל  10שנים ( בין השנים )2021 – 2009 :בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ,
מתוכן  10שנות ניסיון ,לכל הפחות ,במתן חוות דעת למבנים מסוכנים ובניהול סיכונים.
מצ"ב אישורים מטעם יו"ר  /חשב  /גזבר  /מהנדס מוסד תכנון בנוסח נספח מס' 2א' לתנאים
הכלליים.

 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת
___________________

_______________
________________
חותמת
חתימה

תאריך

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
__________________
חותמת

________________
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
לכבוד
ועדת המכרזים עיריית קרית גת
נספח מס' 2א' :אישור בדבר אספקת שירותים מטעם מנהל/חשב/גזבר /מהנדס מוסד תכנון ועוד
(חובה למלא אישור נפרד ע"י כל גוף ממליץ/גורם מאשר)
הריני הח"מ ,יו"ר  /גזבר /חשב  /מהנדס מוסד תכנון ______________________ מאשר בזה כי
חב'/עוסק מורשה ________________ (שם מלא) ______________ ח.פ( ________________.להלן:
"המציע") ,סיפק לנו [סמן את הרלוונטי]:


שירותי ייעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) ;

להלן הפרטים:
א .מועד תחילת אספקת שירותי הייעוץ ,ליווי וביצוע:
מחודש/שנה _________ עד חודש____________;
ב .חוו"ד על ביצוע השירותים (רשות):
___________________________________________________________

פרטי המאשר:
____________________ __________
שם ושם משפחה

טלפון

____________
תפקיד

______________
שם הגוף  /מוסד התכנון

תאריך__________ :
____________________
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

יוגש על ידי המשתתף

נספח מס'  – 3תצהיר בדבר היעדר הרשעה

הנני ,חב'/שותפות ________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") מצהיר בזה,
כדלקמן:
 .1סמן את הסעיף המתאים:
[ ] המשתתף ,מנהל ממנהליו ו/או עובד מעובדיו לא הורשע/ה בעבר על ידי בית משפט בעבירה שיש
עמה קלון וכן לא הוגש נגדו ו/או נגד כל מנהל ממנהלי התאגיד ו/או נגד כל עובד מעובדיו כתב
אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון;
[ ] הוגש נגד המשתתף ו/או נגד כל מנהל ממנהל התאגיד ו/או נגד עובד מעובדיו כתב אישום לבית
משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון והוא מוגש במעטפה בה הוגשה ההצעה במכרז זה.
 .2לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות
חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 .3המשתתף מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד
מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו ,במישרין או בעקיפין כתב
אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .4המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו33-א' לחוק עבודת
הנוער התשי"ג .1952 -
 .5המשתתף מצהיר כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה
לא פחות משכר מנימום ,לרבות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות
הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
___________________

_______________
________________
חותמת
חתימה

תאריך

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
__________________
חותמת

________________
חתימה

יוגש על ידי המשתתף
_____________
חתימת המשתתף
21

מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 4תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 .1הנני ,חב'/שותפות ________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") מצהיר
בזאת כי עיריית קריית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 )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 המועצה ,לעניין זה ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 )2כלל  12א' של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו...בעלי שליטה"
וקרוב" בסעיף ; 3
 )3סעיפים  174ו174 -א לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של העירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לאמור ,הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי הריני עומד בכל ההגבלות הקבועות בהוראות הדין
וההנחיות המנויות לעיל ,ובכלל ,ואין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.
 .3מבלי למעט מהאמור ,אצהיר בזה ,כדלקמן:
 )1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
 )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.
 )3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בעירייה.
 .4ידוע לי כי העירייה תפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות
לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
יחד עם זאת ,הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים ,במידה שקיימת
קירבה כאמור ,לא תנקוט העירייה בהליך האישור האמור לעיל ,והצעתנו תיפסל;
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת
________________

___________________

חותמת

חתימה

_______________
תאריך
_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
__________________
חותמת

________________
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  – 5תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז
ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת
________________________________________________(להלן" :המשתתף") ,למכרז שבכותרת
(להלן " :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אי תיאום השתתפות במכרז
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
ההצעה מוגשת ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע 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 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז וכן לא הורשע בארבע השנים האחרונות
בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון [נא לסמן
בעיגול את התשובה]  .במידת הצורך ,נא לפרט:

_____________________________________________________________________
 .9אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים
 .1אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המשתתף אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע
השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.
 .2אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו ,לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,כל עניין כלכלי
או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המשתתף לספק לה ,היה ויבחר
כזוכה במכרז ,במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
 .3אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה ,אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים
שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל
הקשור לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 .4בלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול
להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל.

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
 .5אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך
ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע
האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.
 .6הריני מודע לכך כי במידה שאבחר ,בנוסף להצהרתי זו ,אגיש לעירייה שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים בהתאם להוראות ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________
תאריך

_________________
שם המצהיר ותפקידו

___________
שם המשתתף

___________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ___________________ מאשר ,כי ביום _____________ התייצב בפני
___________________ הנושא ת.ז שמספרה ____________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר
באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_____________________
שם מלא +חתימה +חותמת

_______________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 6תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזאת
בכתב ,כדלקמן:
הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן" :הספק");
נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
"עבירה" לעניין מכרז זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (עיסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
"בעל זיקה" ע"פ החוק – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
()1
אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
(ב)
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
()3
בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________,
מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי ת.ז _____________, .ות.ז_____________ .
ולאחר שהבהרתי להם את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל
ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את
נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם
חב' ______________ בעלת ח.פ ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 7תצהיר המשתתף – ייצוג הולם
ע"פ ס' 2ב .1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

חברת ______________ נושאת ח.פ( ________________ .להלן :התאגיד) מצהירה בזאת כדלקמן
באמצעות מורשי החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזאת
בכתב ,כדלקמן:
.1הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן :הספק);
 .2הרינו להצהיר כי מתקיים אחד מאלה[ :סמן  Vבחלופה המתאימה]





הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק שוויון זכויות)
לא חלות על התאגיד;
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
התאגיד מעסיק  100עובדים לפחות ,והרינו להצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי
להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
במידה שהתחייב התאגיד בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי האמור לעיל באופציה זו ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה
פסקת משנה – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
התאגיד מ צהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .1זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________,
מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי ת.ז _____________, .ות.ז_____________ .
ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר
שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות
הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב'
______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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נספח מס'  - 8אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה
אישור רו"ח
אני הח"מ רו"ח _________________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת
אישה כהגדרתו בס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________
ת.ז ____________.

חתימה וחותמת רו"ח__________ .כתובת _________________ תאריך__________:

תצהיר בעלת השליטה
אני גב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ___________ מצהירה
בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987

חתימה ________________

שם מלא _______________

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיעה בפני ,עורך דין __________________ ,גב'
______________ אשר זיהיתיה באמצעות ת.ז ,__________ .ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את
האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל
וחתמה עליה בפני.

עורך דין

_____________
חתימת המשתתף
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תנאים כלליים
לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

נספח מס'  : 9הצהרת המשתתף

חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת באמצעות מורשי החתימה
שלה ,החתומים מטה ,כדלקמן:
 .1אלו הם הפרטים אודותינו:
 .1שם המשתתף:
 .2ת.ז/.ח.פ:.
 .3כתובת:
 .4טלפון קווי:
 .5פקס:
 .6מייל:
טלפון

שם
 .7איש הקשר*:
תחומי עיסוק של
 .8המשתתף:

 .2אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיהם וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על
אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או העדר שיויון בין מציעים ואנו מוותרים בזאת מראש על
טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק לעירייה השירותים ,ע"פ הקבוע
במסמכי המכרז.
 .3הצהרתנו זו הינה תנאי יסודי ומהותי לעצם השתתפותנו במכרז.
 .4הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות .ככל שנתבקש ע"י העירייה להאריך את תוקף ההצעה ,אנו מתחייבים
להאריכה.
 .5אנו מסכימים כי תה יו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לביניכם.
 .6להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  ₪ 5,000בתוקף עד ליום .30.09.2021
 .7היה והצעתנו תיבחר ,אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם וכתנאי לחתימת העירייה על
ההסכם אנו נאריך תוקף הערבות הבנקאית שהוגשה ,להבטחת ביצוע תנאי מסמכי המכרז לרבות

_____________
חתימת המשתתף
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ההסכם ,שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,טופס אישור קיום ביטוחים מלא חתום ע"י חברת
הביטוח וטופסי התחייבות לשמירה על סודיות כנדרש במסמכי המכרז.
 .8היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו ,אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה
על ידינו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש ,ללא צורך בהוכחת כל נזק.
 .9אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .10אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי לאחר סיום הליכי המכרז תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה
את שם הזוכה וכן את סכום הזכייה.
 .11הרינו להצהיר אחת מאלה[ :סמן את הסעיף הרלוונטי]


כי ידוע לנו כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר,
תעמיד העירייה לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הרינו מצהירים
כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו ,אין לנו
כל התנגדות לכך ואנו נותנים רשות מראש להראות את הצעתו עם סיום הליכי המכרז
כאמור.



אנו מתנגדים לאמור לעיל ,ואנו מצרפים להצעתנו מסמך נפרד ובו פירוט
הסעיפים/המסמכים בהצעתנו שלדעתנו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת
הפרטיות וכן מפורטים הנימוקים לטענותינו.
עם זאת ידוע לנו כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית
להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר 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 המציעים האחרים.
עוד יובהר כי ההתנגדות בהתאם לאמור בסעיף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי המכרז.

כמו כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
לשימוש בודק התיק בלבד

לסימון ב  Xעל ידי המשתתף
* __ התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף) -כולל נספחים

יש  /אין

* __ ההסכם כולל נספחיו (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה)

יש  /אין

* __ אישור רישום וזכויות חתימה (נספח )1

יש  /אין

*___ ערבות בנקאית להשתתפות במכרז (נספח מס' 1א')

יש  /אין

*___ קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז

יש  /אין

*___ תצהיר בדבר ניסיון קודם ונספחי רשימות (נספח מס' )2

יש  /אין

*___ אישור סקר נכסים /אספקת שירותים (נספח מס' 2א')

יש  /אין
_____________
חתימת המשתתף
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*___ תצהיר הנציג בדבר ניסיון קודם (נספח מס 2ב')

יש  /אין

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

יש  /אין

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

יש  /אין

*__ הצהרה בדבר העדר תיאום השתתפות במכרז ובדבר העדר חשש לניגוד עניינים
(נספח מס' )5

יש  /אין

* __ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

יש  /אין

*__ תצהיר מטעם המשתתף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח מס' )6

יש  /אין

*__ תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב .1בחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח  )7יש/אין
*__ אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה (נספח מס' )8

יש  /אין

*__ אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף

יש  /אין

* __ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

יש  /אין

* __ הצהרה מטעם המשתתף (נספח מס' )9

יש  /אין

* __ טופס הצעת המחיר (נספח מס' )10

יש  /אין

* __ המלצות

יש  /אין

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

__________________
שם +חתימת המצהיר

__________________
שם  +חתימת המצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________,
מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי ת.ז _____________, .ות.ז_____________ .
ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את
נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;
בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

נספח מס'  : 10טופס הצעת המחיר

חברת/שותפות/ע.מ ______________ .נושאת ח.פ ________________ .מגישה בזאת באמצעות מורשי
החתימה שלה ,החתומים מטה ,את הצעת המחיר מטעמה ,כדלקמן:

עבור שעת שירות ייעוץ
290

תעריף מירבי () ₪
הצעת המחיר ( ) ₪

__________

הערות חשובות:
 .1הסכומים בטבלה  -אינם כוללים מע"מ;
 .2התעריף המירבי עבור שעת יעוץ היא ; ₪ 290
משתתף אשר יציע מחיר העולה על התעריף המירבי יראה כאילו הציע את התעריף המירבי.
 .3הצעתו של המשתתף לא תכלול ספרות מימין לנקודה (ולא שבר) .כל סיפרה או שבר שירשמו
מימין לנקודה – ימחקו (ולא יעוגלו !).
_________________
שם +חתימה

__________________
שם +חתימה

__________________
שם  +חתימה

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________,
מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי ת.ז _____________, .ות.ז_____________ .
החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם
מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________ _________________________
תאריך
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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נספח מס' 11
שנערך ונחתם בקריית גת ביום ______ בחודש ______ התשפ"א ()__ .__ .2021
בין-עירית קרית גת
כיכר פז  ,3קניון לב העיר ,קרית גת
(להלן" :המזמין")

מצד אחד

לבין-שם החברה____________ :
ח.פ______________ .
מס' טלפון,____________ :
פקס_______________ :
מייל _______________ :
באמצעות איש הקשר___________ :
(להלן" :הספק" או "היועץ")

מצד שני

הואיל :ועיריית קריית גת (להלן" :המזמין") מעוניינת באספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור)
ממהנדס רישוי ,הרשום בפנקס המהנדסים ,מדור מבנים ,לוועדה המקומית ולעיריית קריית ו/או
לכל אורגן אחר ,בהתאם לדרישה ולכל צורך אחר שיתבקש מעת לעת ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,על פי המפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה (להלן" :השירותים");
והואיל :והספק זכה במכרז פומבי מס'  03/2021לאספקת שירותי הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית
ולעיריית קריית;
והואיל :והספק מצהיר בפני העירייה כי בידיו האמצעים ,הידע והיכולת ,הניסיון ,המומחיות ,כח האדם,
המיומנות ,הרישיונות ,הרישיונות והתעודות הדרושים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י
הסכם זה לאספקת וביצוע השירותים באיכות וברמה גבוהה וכי הוא מעוניין לספק למזמין את
השירותים כאמור;
והואיל :והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו  /או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" ולאור נתון זה ,יאשר
הספק המשך מתן השירותים גם בעת הכרזה על מצב חירום ו/או מצב מיוחד ו/או אירוע חריג ו/או
עפ"י הגדרת ראש העיר כמפורט בנספח ד' המצורף להסכם זה;
והואיל :והספק מעוניין להעניק למזמין את השירותים ,עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
 .1פרשנות ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך
פרשנות התניות בהסכם.
 .1.3בהסכם זה:

_____________
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המנהל "  -גזבר העירייה ו/או מהנדסת העיר ו/או מנהל הנכסים או מי מטעמ ם
שהוסמך על יד ם לעניין ה סכם ז ה ,כול ם או מקצת ם  ,וכל הכרוך בה ם ;
האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך ,האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.
 .1.4מועדים וזמנים בהסכם זה הינם לפי הלוח הגרגוריאני.
 .2הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי:
 .2.1הספק מצהיר כי קרא את ההסכם וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם,
וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם לרבות במועדים שנקבעו.
 .2.2הוא קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין בקשר עם השירותים ,אשר לשם עמידה בהן
נשכרו שירותיו ,והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.
 .2.4הספק מצהיר ומתחייב לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות,
במומחיות בהתאם לכללי המקצוע וכי כח האדם שיעסיק יהיה בעל כל הרישיונות ,האישורים,
ההכשרות והכישורים הדרושים והמתאימים ,לביצוע השירותים.
 .2.5הוא בעל ניסיון במתן השירותים כנדרש בהסכם ,וברשותו כח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות
המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
 .2.6עומדים לרשותו ,בכל עת ,כל המשאבים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה,
לרבות הציוד ,האמצעים  ,כה"א וכיו"ב .
 .2.7הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה באמצעות צוות עובדים מטעמו
שיאושרו על ידי המ נהל והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק להחליף את מי
מבין הצוות העובדים במהלך ביצוע חוזה זה והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד במקומו עובד
אחר שיאושר על ידי העירייה ( האמור בלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד).
 .2.8הספק מתחייב למסור לעירייה את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו או הוכן על
ידו בקשר עם ביצוע השירותים ולא להותיר בידיו כל העתק או צילום או תיעוד.
 .2.9הספק מתחייב לספק את השירותים במועדים כאמור בהסכם זה.
 .2.10הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו ,הבין אותם ,והוא מתחייב לבצע את השירותים
והעבודה הנובעת מהם על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם
להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות
ובמיומנות ,במועדים הנדרשים ,הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
 .2.11הוא מכיר את כל דברי החקיקה ,נהלים והמסמכים המקצועיים הנוגעים לאספקת השירותים
וכי יפעל לפיהם ולפי שינויים ,עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם.
 .2.12הספק מצהיר בזאת כי הוא מומחה בעל רקע מקצועי ,ידע ,ניסיון ,בקיאות ומיומנות לספק את
השירותים בעצמו ולשביעות רצונה המלא של העירייה ומהנדסת העיר ,תוך שימוש בידע
ובאמצעים החדישים ביותר המקובלים כיום לאספקת השירותים והוא יישא באחריות הבלעדית
לאספקת השירותים.
 .2.13הספק מתחייב כי יספק השירותים במסירות ,בנאמנות ,בשקידה ובאינטנסיביות בתנאים
_____________
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המפורטים להלן ועפ"י כל דין לרבות הוראה ,תקן ,כלל ,תקנה ,נוהל ,הנחיה וכיו"ב ותוך שמירה
והקפדה על טוהר המידות.
 .2.14הספק מצהיר כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף והוא
מתחייב כי אישור כאמור יהא בידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .2.15כן מצהיר הספק כי אין לו ו/או למי מעובדיו הרשעה בעבירה כלשהי שיש עמה קלון או בעבירה
כלשהי שהיא בתחום עיסוקו; כמו כן מצהיר הספק כי לא תלויה נגדו ו/או כנגד מי מטעמו ו/או
מי מעובדיו כל תביעה משפטית ו/או הליך פלילי בעבירות כאמור.
 .2.16הספק יישא בלעדית בעלויות הנובעות ו/או שייגרמו מאספקת השירותים ,ע"פ הסכם זה.
 .2.17הספק מתחייב לא להעסיק קבלני משנה למען אספקת השירותים אלא אם אושרו ע"י העיריה
מראש ובכתב ,ומבלי למעט מהתחייבויות היועץ הקבועות בהסכם זה.
 .2.18מבלי למעט מהתחייבות הספק האמורה ,העירייה רשאית ,מבלי שיהא עליה לנמק זאת ,לדרוש
מהספק כי מי מעובדיו ו/או קבלן המשנה (שאושר ע"פ הקבוע בהסכם זה) המשמשים לאספקת
השירותים ע"פ הסכם זה ,ימנעו מכך ,והספק מתחייב למלא אחר דרישה זו באופן מיידי והוא
מוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.
 .2.19הספק מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות ו/או הנחיות העירייה ו/או מהנדסת העיר שיינתנו
מעת לעת בשלמות ובדבקות.
 .2.20הספק מתחייב לבצע עבור העירייה בכל זמן ומקום רלוונטיים את כל הפעולות הנדרשות למען
אספקת השירותים שפורטו בהסכם זה;
 .2.21מבלי לגרוע מכלליות התחייבויות הספק לעיל ,יכללו השירותים שהספק נדרש לספק על פי
הסכם זה ,את המפורט להלן:

 .4השירותים וביצועם
הסכם זה הינו לאספקת השירותים ,כמפורט לעיל ולהלן:
.4.1

.4.2

.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7
.4.8
.4.9

בדיקת מבנים ציבוריים שונים כולל מבני חינוך ,משרדים או מסחר ,מגורים ,כולל שאים
פשוטים ,מבני תעשייה ,גשרים מסוגים שונים ביניהם ,מבנים תת קרקעיים ,בתי קרקע ,בתי
מספר קומות ,מבנים גבוהים ,רבי קומות (מגדלים) ,קירות תמך ,קירות מסוגים שונים
ואלמנטים אחרים לפי דרישת מהנדסת העיר או מי שימונה על ידה על פי ההסדר שייקבע.
מתן חוות דעת הנדסית הקובעת יציבות וכשירות לשימוש במבנים או כהגדרתם "מבנה
מסוכן" ,כולל קביעה מסקנות לעניין מבנה הראוי למגורים ו/או לשימוש ומתן פתרונות
לשיקום או הריסה (בהתאם למצב המבנה) ,בהתאם לחוק עזר לקרית גת (מבנים מסוכנים),
התשמ"א1985 -
חישובים סטטיים.
חישובים הנדסיים אחרים לפי דרישה.
ליווי תהליך ומעקב אחר מבנים מסוכנים.
ליווי ופיקוח עליון על פרויקטים ,כולל שיקום והריסת מבנים.
השתתפות בכל ישיבה ו/או ועדה ו/או כל פורום אחר ,בין ביוזמת היועץ ובין בהתאם לצרכי
העירייה/בוועדה ולפעול לפי הנחיותיהם כפי שיינתנו מעת לעת.
ייצוג העירייה בהליך משפטי במידה ויידרש לכך.
איסוף ריכוז וניתוח כל המידע בדבר.
_____________
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.4.10
.4.11
.4.12
.4.13
.4.14
.4.15
.4.16
.4.17
.4.18
.4.19

.4.20
.4.21
.4.22
.4.23

.4.24

ביצוע כל בדיקה נדרשת ,עובדתית ו/או משפטית.
היועץ מתחייב להשתמש ,על חשבונו ,בשירותי מחשוב וכל אמצעי אחר הדרוש למען אספקת
השירותים ,לצלם תמונות ולצרפן לחוות הדעת עבור דוחות בדיקה.
היועץ מצהיר כי כל התוכנות בהן יעשה שימוש לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,
הן בבעלותו ו/או יש ברשותו הסכם חוקי ותקף המתיר לו להשתמש בהן.
הספק מתחייב לספק את השירותים בצורה מקצועית ביותר ועפ"י הנחיית מהנדסת העיר או
מי מטעמה.
היועץ מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שתקבע העירייה.
היועץ מתחייב כי יבצע שינויים בתוצרי עבודתו ו/או בתפוקות הנדרשות ,בהתאם לדרישת
העירייה.
היועץ ינסח עבור מהנדסת העיר חוות דעת הנדסיות ,המהוות הבסיס המקצועי בכל תכנית,
בקשת הקלה או שימוש חורג.
היועץ יהיה נוכח פעם בשבוע במשרדי העירייה או יותר מכך ,בהתאם לדרישת מהנדסת העיר
ובהיקף השעות שתראה לנכון ,למען מתן ייעוץ שוטף למהנדסת או למי מטעמה.
היועץ ישתתף בישיבות ,פגישות וסיורים בשטח ,הכל בהתאם לדרישות העירייה ומהנדסת
העיר.
היועץ יגיש לעירייה חוו"ד הנדסית מפורטת לגבי המלצתו בעניינה של כל סוגיה שהובאה
לעיונו ,ובה יציין מכלול הנתונים והתבחינים המשפטיים ו/או העובדתיים המבססים אותה
(להלן" :חוות הדעת").
היועץ מתחייב לשמור על נהלי וכללי בטיחות במהלך סיורים ובדיקות במקומות שונים.
היועץ יבדוק חוות דעת ותכניות מתכננים של מהנדסים אחרים כולל כתיבת חוות דעת,
מסקנות והמלצות.
על אף האמור לעיל ולהלן ,הביקור ו/או הסיור במבנים והבדיקות במהלך סיורים מקצועיים
יבוצע בליווי נציג הנדסי מטעם מהנדסת העיר .סעיף זה הינו סעיף מהותי.
באירועים בהם נדרש טיפול מיידי ומהיר ,היועץ יגיע למקום ,במידת הצורך( ,בהתאם
לכתובת שתועבר אליו) בפרק זמן קצר ( עד שעתיים ולא יותר מרגע הקריאה) לרבות בשעות
לא שגרתיות :לילות ,חגים שבתות ועוד .סעיף זה הינו סעיף מהותי להסכם.
כל שירות אחר  /נוסף בהתאם לדרישת העירייה.
(להלן" :השירותים")

 .5דרישת הזמינות במתן השירות
.5.1.1
.5.1.2
.5.1.3
.5.1.4

המציע ייתן שירות ומענה לעירייה בהתאם לדרישות העירייה.
השירות יינתן גם באירועים חריגים בהתאם להנחיות המנהל.
מובהר בזאת ,כי העירייה הנה "מפעל חיוני" כהגדרתה בחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,תשכ"ז –  1967ולכן ,על היועץ להמשיך ולספק השירותים במצב של הכרזה על
מצב חירום ו/או מצב מיוחד.
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,בסמוך לאחר חתימת הסכם זה ,ככל שיהא בכך
צורך בהתאם לשיקול דעת העירייה ,יגובש נוהל עבודה מול הועדה המקומית ו/או מול
כל אגף/מח' אחרים .הנהלים שיקבעו יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה .הספק מתחייב
לפעול בהתאם להוראות הנוהל שייקבע.

 .5.1.5מובהר בזאת  ,כי אין העירייה מתחייבת להיקף עבודה או למכסה מינימלית
כלשהי של שירותי יעוץ במסגרת הסכם זה.
_____________
חתימת המשתתף
36

מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
 .5.1.6כמו כן ,העירייה תהא רשאית לצמצם את מכסת השעות עד לביטולן לחלוטין בשל
נסיבות ושיקולים תקציביים ו/או מנהליים ו/או אחרים ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בכפוף להודעה מראש ולהזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה;
המציע מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע להפעלת איזו
מזכויותיה של העירייה לעיל בס' זה.
 .5.1.7מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ,מתחייב הספק להגיש למנהל חוו"ד
ו/או פירוט תחומים שבטיפולו ו/או יעוץ ,תוך פרק הזמן שיקבע ע"י המנהל.
 .5.1.8הספק מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה,
בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת .כן מתחייב הספק לשאת בכל התוצאות
שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו ,לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל
המועסק על ידי הספק ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה
זה.
 .5.1.9הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה
ומתן השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מתחייב לפעול בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) התש"ל.1970 -
 .5.1.10סבר הספק ,כי הוראה שקיבל היא בניגוד לדעתו המקצועית ,ו/או יש בה להוות שינוי
או תוספת להסכם זה ,יודיע על כך הספק ללא דיחוי למנהל ולמזמין בהודעה מפורטת
בכתב ,אשר תבאר את המשמעויות האמורות של ההוראה ויימנע מביצוע ההוראה עד
לקבלת החלטה של המנהל ו/או של המזמין ,לפי העניין ובשים לב לגבולות הסמכות של
כל אחד מהם.
 .5.1.11הספק ינהג בהגינות ,בחריצות ובשקיפות ,יהא אחראי לכך שתוצרי הייעוץ שיוכנו
יעמדו לרשות המזמין באופן שלם ,מלא ,מדויק ומפורט וברמה מקצועית טובה ,בהתאם
להוראות הדין ,לתקנים ,צו המסים של העירייה ,חוקי העזר העירוניים ,הנחיות ,כללים
מקצועיים וכו' ,ועל-פי הנחיות המזמין והמנהל .
 .5.1.12מובהר בזה ,כי הספק לא יהא נציג ,סוכן ,שלוח או מורשה מטעם המזמין לכל דבר
ועניין בפני גורם כלשהו ,ולא יציג עצמו ככזה זולת לצרכי ביצוע הייעוץ ו/או אם נמסר
בידיו כתב הרשאה ספציפי מאת מורשי החתימה של המזמין ובהתאם למגבלות אשר
יצוינו בכתב זה.
 .5.1.13הספק מתחייב לפעול ע"פ הנחיות המנהל בכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה ומסמכי
המכרז.
 .5.1.14העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לקבל שירותי יעוץ מכל גורם אחר
שתבחר; ליועץ לא תהיינה כל טענות בנושא זה.
 .5.1.15מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היועץ מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ,להישמע
להנחיותיה ולהמציא לה כל מידע ו/או דו"ח ו/או חוו"ד הנוגעים להסכם זה תוך
המועד שיתבקש.
 .5.1.16העירייה רשאית בכל עת ובכל שלב שהוא ,של אספקת השירותים ,ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ומבלי שיהא עליה לנמק דבר ,להורות לספק להפסיק את הטיפול בסוגיה
כלשהי ,כולה או חלקה ,כאמור ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי;
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 .5.1.17למען הסר ספק ,הספק לא יהא זכאי לתשלום כלשהו לרבות בגין שכ"ט ו/או הוצאות
ו/או פיצוי ,כאשר תפעל העירייה בהתאם לזכותה האמורה לעיל.
 .5.1.18הספק מתחייב להגיש לעירייה דוח עבור כל חודש; הדוח יוגש לכל היותר תוך  30ימים
מסיום כל רבעון.
 .5.1.19היועץ מתחייב כי הדוח מטעמו יהא מפורט מהימן ,מלא ,ממצה ,מדויק ועדכני.
 .5.1.20יודגש בזאת ,כי הספק אינו רשאי לחתום בשם עיריית קרית גת על שום מסמך בו
נדרשת על פי כל דין חתימת העירייה לרבות הסכם פשרה ,הסכם זמני ,קבוע ,מהותי או
דיוני ללא אישורה הספציפי בכתב ומראש העירייה החתום ע"י מורשי החתימה של
העירייה (לפי העניין).
 .5.1.21מוסכם בזאת במפורש ולהסרת כל ספק ,כי הוראת סעיף זה מבטלת ותבטל כל יפוי כח
או הרשאה בכתב או בעל פה שניתנו או שיינתנו ,ככל שאינם מתיישבים עם התנאי
האמור.
 .5.1.22היועץ מתחייב כי לא יאוחר מ 30-ימים טרם סיום ההתקשרות בהסכם זה ,מכל סיבה
שהיא ,ו/או תוך  14ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הפסקת הטיפול בסוגיה ו/או בתיק
מסוים ע"פ החלטת העירייה ,יעביר היועץ את המסמכים הבאים לידי מהנדסת
העירייה:
א .דוח מפורט לגבי סטאטוס הטיפול בסוגיה ו/או בתיק ,בצירוף נייר עמדה מפורט
שיכלול ההליכים שננקטו בעניינם ונקודות המחלוקת.
ב .את כל התיקים וכל מסמך ו/או חומר שהועבר אליו ו/או שהופק על ידו במהלך
ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ,הן לגבי סוגיות שהטיפול בהן הסתיים והן
לגבי אלה שהטיפול בהן לא הסתיים; והיועץ מתחייב כי לא יעכב העברתם
לעירייה מכל סיבה שהיא.
ג .ידוע לו שהאחריות לטיב שירותי הייעוץ חלה עליו ,אלא אם נקבע אחרת בהסכם
זה.
ד .למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה ,ידוע לו שאין באמור בהסכם זה או
מכוחו או בכל הודעה שתינתן על פיו או במסגרת ביצועו ,כדי לשחרר את הספק
מכל חובה החלה עליו מכח הוראות הדין.
ה .התמורה הנקובה בהסכם זה ו/או לפיו בגין כלל השירותים המוגדרת בו הינה
ממצה וסופית וכי הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת זולתה מכל סוג שהוא,
אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.
ו .המזמין מתחייב להודיע בכתב בע"פ ובדואר אלקטרוני ,באופן מיידי על כל שינוי
במעמדו החוקי ו/או על כל נסיבה בעטיה לא יהא בידו לספק את השירותים;
ז .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בכל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן
השירותים ,הספק מתחייב להודיע על כך תוך  3ימים לכל היותר.

 .5.1.23הספק מתחייב כי יהא בידיו לכל תקופת ההסכם רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה
כלשהי שיש חובה בקיומו או נדרש לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או
ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין.
 .5.1.24בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הספק להעסיק
רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור והספק מתחייב לבצע שירותים בהתאם להוראת כל
דין וע"פ כללים או עקרונות של אתיקה מקצועית החלים על חוקר מכוח דין ו/או
המקובלים על אנשי מקצוע שהוא נמנה עימם.

_____________
חתימת המשתתף
38

מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
 .6דיווח ,מסירת מידע וביקורת
 6.1הספק ימסור למנהל או למזמין ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים למועד
הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר על ידם.
 6.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף-קטן  4.1לעיל ,ימסור הספק למזמין ולמנהל ,אחת לרבעון ו/או
בהתאם לקבוע בנספח א' ו/או בהתאם לדרישת המנהל ,דין וחשבון מפורט על התקדמות
ביצוע השירותים על ידו .האופן שבו יבוצע דיווח זה ,בין היתר באמצעים ממוחשבים ,ייקבע
על ידי המנהל.
 6.3כמו כן ,על פי דרישת המזמין או המנהל ,מתחייב הספק כי נציג מטעמו ,הנקוב בהסכם זה,
ישתתף בישיבות מעקב ,עדכון ותיאום תקופתיות .מועדי הישיבות ,תכיפותן והגורמים
הנדרשים להשתתף בהן יקבעו על ידי המזמין או המנהל בהודעה סבירה מראש לספק.
 6.4מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,הספק מתחייב כי ביום הראשון בחודש הראשון בכל רבעון,
יעביר לוועדה המקומית רשימה מרוכזת של כל הנושאים  /התחומים  /התוכניות  /בקשות
היתר וכיו"ב עד למועד מסירתה .במצורף לרשימה יצרך מדיה מגנטית בה שמורים כל קבצי
חווה"ד הנוגעים לנושאים המוניים ברשימה ,כאשר כל קובץ יכלול בשמו לכל הפחות את
כתובת הנכס  /מס' בקשה  /שם תכנית ,לפי העניין ,ותאריך .
 6.5הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה ו/או הנחיות ו/או נהלים
שימסרו לו ,מעת לעת ,מטעם המנהל והוא מתחייב להקפיד לבצען במלואן ,אלא אם כן קיבל
הוראה או אישור בכתב מאת המנהל על שינויים בהם.
 6.6הספק מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם המנהל.
 6.7מבלי לגרוע מהתחייבות הספק בדבר שמירה על סודיות ,הספק מתחייב כי לא יעביר כל
מסמך ו/או מידע הנוגע לאספקת השירותים לשום גורם חיצוני לעירייה ,אלא אם קיבל את
אישור העירייה מראש ובכתב.
 6.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שאם קיים הספק קשר ,שיחה ,דיון ,פגישה ,או כל אופן אחר
של החלפת דברים עם גורם חיצוני או רשות סטטוטורית או חבר באחד מאלה בעניין הקשור
לשירותים נשוא הסכם זה ושלא בנוכחות נציג מטעם המזמין ,ידווח על כך בכתב למנהל
מטעם המזמין .הדיווח למזמין יתבצע תוך פרק זמן סביר ,בהתאם לתוכן הדברים ,או תוך
פרק זמן אשר יוגדר בנוהל עבודה מוסכם בין המזמין לספק.
.7

הספק – קבלן עצמאי
.7.1

הספק ייתן את השירותים נשוא הסכם זה למזמין כקבלן עצמאי ,ימלא את תפקידו בנאמנות,
זריזות ,במסירות ובמלוא הזמן הנדרש ,תוך הפעלת שיקול דעת זהיר ושמירה על
האינטרסים של העירייה והועדה המקומית ,כמתחייב מתפקידו.

.7.2

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות
וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם ו/או בין עובדי הספק ו/או מי מטעמו ,בכל תקופת
ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד-מעביד ,על כל הכרוך והנובע מכך.

 .7.3מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של
הספק בלבד .הספק בלבד ,ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי
החוזה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת המזמין
מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים
והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
_____________
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 .7.4הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ,ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם
לפעם בחוק ,וכי לדרישת העירייה ימציא לה אשור רו"ח בעניין .הספק מתחייב לקיים את
הוראות חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א -
 1991וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953
הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הספק ,תהווה הפרה יסודית של תנאי החוזה.
.7.5

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה,
הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

.7.6

הספק מצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של העירייה ו/או הועדה המקומית ואין
בכוונתו לעשות כן.
כל העובדים שיועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית (יוצא
צבא או עובד זר בעל האישורים הנדרשים) .העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית,
תהא מותנית בקבלת אישור מראש על פי חוק ובנוסף מטעם מחלקת הביטחון של העירייה.

.7.8

במידה והספק יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי
ו/או עובדים מטעמו ,הוא יעשה כן על חשבונו בלבד.

.7.9

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

.7.10

אם יקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה ,כי למרות כוונת
הצדדים ,שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את העסקתו של הספק כהעסקת עובד ,וכי
חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד ,הרי מוסכם ומותנה בזה בין
הצדדים כי שכרו של הספק 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 העירייה .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 העירייה .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.

.7.7

.8

קניין
.8.1

המזמין הינו הבעלים הבלעדי בתוצרי אספקת השירותים ובכל מידע ,נתון או ממצא שהוא
תוצאה של השירותים הניתנים על פי הסכם זה ,בין אם הועברו לספק בידי המזמין או כל
גורם אחר ובין אם הם תוצר שירותיו של הספק .מובהר בזאת כי הספק לא יעשה כל שימוש
במידע של המזמין שלא לצורך מתן השירותים ,אלא אם קיבל את אישור המזמין בכתב
ומראש.

.8.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל ,הספק נותן בזה באופן מוחלט ומראש רישיון מלא ,בלתי
מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולכל מי שהמזמין ירשה לו מטעמו ,לעשות כל שימוש בכל תוצרי
אספקת שירותי היעוץ והמזמין לא יהא חייב בדיווח לספק ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו
לכל שימוש שיעשה בתוצרים הנ"ל .

.8.3

הספק מצהיר ומתחייב כי כל תוכנות המחשב ו/או כל ערכת כלשהי בהן יעשה שימוש לצורך
אספקת השירותים על פי הסכם זה ,הועמדו לשימושו כדין וכי אין השימוש בהן על ידו מפר
את קניינו הרוחני של מאן דהוא.
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.9

.10

הסבה ו/או העברת ביצוע ההסכם לאחר
.9.1

הספק מתחייב לא להסב הסכם זה כולו ,או חלק ממנו ,ולא להעביר או למסור לאחר כל
זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
ניתנה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ,אחריות או
חובה כלשהי על-פי דין והסכם.

.9.2

במידה והספק הינו תאגיד הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע
ההסכם ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.

.9.3

העברת שליטה לצורך סעיף זה תחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות
אשר כתוצאה מכך השליטה ב 50%-או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ו/או הזכות
למנות  50%או יותר מדירקטוריון התאגיד עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד
כריתת הסכם זה.

.9.4

מוסכם בזה כי המזמין יהא רשאי להסב או להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה ללא מגבלה.
הסבה או המחאת חובותיו של המזמין לפי הסכם זה תתאפשר ללא הסכמת הספק אם
בוצעה לתאגיד עירוני בבעלות (חלקית או מלאה) עיריית קרית גת ,לגוף אחר בבעלות
המזמין ,לממשלת ישראל לרבות כל משרד ממשרדי הממשלה ורשות מרשויותיה ,לחברה
ממשלתית או לגוף אחר שממשלת ישראל משתתפת במימונו .מובהר כי בכל המחאה שכזו
לא יהיה כדי לגרוע מזכויות הספק על פי הסכם זה ו/או כדי להוסיף להתחייבויותיו על פיו.

שמירה על סודיות
.10.1

הספק מצהיר כי ידוע לו כי אספקת השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות
בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא
מתחייב למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי חוזה
זה במהימנות ובאמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט והגנה
על עניינה של העירייה והועדה המקומית.

.10.2

מבלי למעט מהאמור לעיל ,הספק מתחייב כי כל מידע שהגיע לספק ו/או לעובדים
המועסקים על ידו באספקת השירותים אגב ביצוע החוזה ומתן השירות ישמש רק לצורך
ביצוע השרותים בלבד ,לא יעשה כל שימוש במידע לצורך אחר ולא ימסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו.

.10.3

הספק מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה
ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם ,יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות
ומהימנות ותוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.

.10.4

האמור בסעיף זה מתייחס הן לתקופת ההתקשרות והן בכל זמן לאחר סיומה.

.10.5

הספק מתחייב לחתום על נספח שמירת הסודיות המצורף כנספח ד' להסכם זה ו/או כל
נוסח אחר או נוסף שיתבקש לחתום עליו במהלך תקופת ההתקשרות; כמו כן ,מתחייב
הספק להחתים על טופס שמירת סודיות המצורף כנספח ד' ,1כל אחד מעובדיו ו/או כל הבא
מטעמו למען אספקת השירותים ע"פ מכרז זה ,טרם יחלו בעבודתם.

.10.6

הספק מתחייב כי כל מסמך ,מידע או כל חומר אחר אשר יימסר ו/או יגיע לידיו ו/או למי
מטעמו במהלך אספקת השירותים והנוגע להם ,יהיה רכושה הבלעדי של העירייה ויימסר
לידיה מיד עם דרישה ראשונה.

.10.7

הספק מתחייב לשמור על כל מסמך המתייחס לפעולות שבוצעו על ידו בשירות העירייה
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והועדה המקומית במשך התקופה בה מחויבות היו לשמור אותם מסמכים במשרדיהן .מבלי
לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,לא תהא לספק בשום מקרה ו/או נסיבות כל זכות עכבון
על כל חומר ,מידע ,ציוד ו/או כל דבר אחר אשר יימסר לו ו/או יגיע לרשותו בקשר עם ביצועו
של הסכם זה ,ויהא עליו להחזירם בשלמותם מיד עם דרישה ראשונה של העירייה ו/או
הועדה המקומית.

.11

.10.8

הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אספקת השירותים על ידו אינו כולל ביצוע פעולות
שלטוניות ופעולות אלה תבוצענה רק על ידי הגורם המוסמך לכך בחוק או על ידי הספק
לאחר קבלת הסמכה מפורשת בכתב.

.10.9

הספק מתחייב לפעול ע"פ הוראת כל חוק ו/או כל דין הנוגעת לאספקת השירותים,
שפורסמה ו/או שתפורסם ,וכן ע"פ נוהלי משרד הפנים ו/או העירייה ו/או הועדה המקומית,
כפי שיפורסמו ו/או ינתנו מעת לעת .הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמנהל רשאי מפעם
לפעם לשנות ההוראות הנוגעות לביצוע העבודות נשוא החוזה ,והוא מתחייב להישמע
להוראות אלו ,ולבצען על הצד הטוב ביותר.

ניגוד עניינים

הספק מצהיר כי אספקת השירותים אינה מעמידה אותו בכל מצב של ניגוד אינטרסים או חשש כלשהו לניגוד
אינטרסים ,וכן הוא מתחייב להימנע מלקבל על עצמו בעתיד כל עבודה שיש לה נגיעה כלשהי לעבודה נשוא
חוזה זה ו/או חשש כלשהו שיביאהו למצב של ניגוד אינטרסים .מבלי למעט מהאמור ,הספק מתחייב
כדלקמן:
.11.1

הספק מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  2/11לעניין בדיקה
ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים ולמלא נספח ג' המצורף להסכם זה .הספק
מתחייב לבצע כל הדרוש ע"פ הנוהל האמור ,לרבות הגשת שאלון מלא וחתום כתנאי
לחתימת החוזה עמו.

.11.2

הספק מתחייב כי בעת מתן שירותיו על פי חוזה זה ימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר ,יעוץ או
טיפול במישרין ו/או בעקיפין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים בין אספקת השירותים ע"פ
חוזה זה לבין יתר עיסוקיו.

.11.3

כל האמור בפרק זה ,יחול על הספק לרבות שותפיו ,עובדיו וכל הפועל מטעמו.

.11.4

בכל מקרה בו יתברר לספק כי קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,יפסיק הספק
לטפל בנושא זה באופן מיידי וימסור על כך הודעה ליועץ המשפטי לעירייה בתוך  24שעות
משנודע לו על כך.

.11.5

העירייה לאחר בדיקת ובחינת כל ההשלכות האפשריות  ,תודיע לספק על החלטתה בתוך 10
ימים .הספק מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה ומוותר על כל טענה בעניין זה.

.11.6

היה והחליטה העירייה כי הספק לא יוכל להמשיך לטפל בנושא בו הוא נמצא בניגוד עניינים,
תימסר על כך הודעה לספק והוא מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה.

.11.7

היה ותמצא העירייה כי עקב ניגוד העניינים הספק אינו יכול לספק השירותים ע"פ חוזה זה,
אזי יבוטל החוזה באופן מיידי מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ע"פ כל דין לרבות חילוט
ערבות הביצוע ו/או שימוש בזכות הקיזוז הנתונה לעירייה.

.11.8

אין בנוהל זה כדי לגרוע מכל הוראה בדבר ניגוד עניינים ע"פ כל דין ,חקיקה או פסיקה ,אלא
אך להוסיף עליהן.

.11.9

תנאי זה הנו תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה.
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.12

אחריות וביטוח
העירייה לצרכי סעיף האחריות והביטוח משמעותה עיריית קריית גת ו/או ועדה המקומית לתכנון ובניה
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או רמ"י ו/או נבחריהם ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם.
.12.1

דרישות אחריות
.12.1.1

.12.1.2
.12.1.3
.12.1.4
.12.1.5

.12.1.6

.12.2

הספק מתחייב בזאת לבצע את השירותים בנאמנות וברמה מקצועית נאותה והוא
אחראי לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י עובדיו ,משמשיו ,קבלניו .אם יעוץ
בפועל מבוצע ע"י קבלן משנה של הספק יש להביא את הנושא לאישור מהנדסת
העיר ו/או מנכ"לית העירייה.
הנ"ל מתייחס לכל סוגי השירותים לרבות כל עבודה הדורשת ידע ספציפי ,על ידי
בעלי ידע מקצועי ומוסמכים.
"נזק" לעניין סעיף זה יכלול גם כל הפסד כספי שייגרם למזמין בשל מעשה או מחדל
שהספק אחראי להם על פי דין ו/או הסכם.
לצרכי הסכם זה הספק אחראי עבור כל עבודה ו/או מחדל שנעשו או בוצעו או לא
נעשו ולא בוצעו במסגרת חובתו לביצוע השירותים על ידי עובדיו קבלניו או מי שפעל
מטעמו.
העירייה תודיע בתוך זמן סביר בנסיבות העניין  ,לספק על כל מקרה בו הוגשה
תובענה ו/או הוחל בהליך משפטי נגדה על ידי צד שלישי בגין נזקים שהספק לטענת
העירייה או לטעת הצד השלישי אחראי להם ותאפשר לספק על פי שיקול דעתו
להתגונן מפני הליכים כאמור ולא תתפשר עם הצד השלישי אלא בהסכמה מראש של
הספק ותעמיד לספק סיוע סביר בהתגוננות על התביעה על חשבון הספק .
בכל מקרה ,אחריות הספק בזיקה להסכם זה תהא עילת התביעה אשר תהא ,תהיה
מוגבלת לסך של  1מיליון  ₪אך למעט ביחס לנזק שיגרום הספק לגוף או פיזי
לרכוש או נזק שייגרם על ידו בזדון או מתכוון לגביו לא תחול תקרת אחריות
כאמור.

ביטוח
 .12.2.1הספק מתחייב לבצע ולעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח הביטוח – המצורף
כנספח ב' להסכם זה ,על נספחי המשנה שלו ,לרבות נספח ב' ,1המהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם זה.
 .12.2.2עמידה בכל אחד מהוראות ו/או מהתנאים של נספחי הביטוח מהווה תנאי יסודי
בהסכם זה ,והפרת כל הוראה מההוראות שבהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.13

התמורה ותנאי התשלום
.13.1

בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ,לשביעות רצונו המלא של
המזמין  ,ישלם המזמין לספק ,כמפורט להלן :

עבור שעת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) ,סך _____________ [לכל היותר סך
.13.1.1
 ]₪290בתוספת מע"מ .
_____________
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מחיר יקבע בהתאם להצעת המחיר מטעם המציע הזוכה]
.13.2

יובהר בזה כי התמורה הקבועה לעיל כוללת תמורה עבור נוכחות בכל דיון בוועדה ו/או
בעירייה ו/או עדות בבית המשפט ו/או בוועדות ערר ו/או בכל מסגרת אחרת בעניין ייעוץ
שסיפק לרבות בתחום התכנון והבניה ו/או הליכים לאכיפת חוק התכנון והבניה.

.13.3

הספק מצהיר כי ידוע לו שמעבר לתמורה המוסכמת הנקובה בהסכם זה ,הוא לא יקבל כל
תמורה או תשלום ,גם אם בפועל נדרשו לו יותר שעות עבודה או משאבים אחרים ,אלא אם
ניתן אישור לכך מראש ובכתב מאת מורשי החתימה של המזמין.

.13.4

להסרת ספק מובהר ,כי הספק אחראי לשאת על חשבונו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות
באספקת השירותים ,לרבות רכישת ציוד וחומרים ,נסיעות וכו'.

.13.5

חישובים ועוד) ועל פי שיקול דעת העירייה ,היועץ יגיש למהנדסת העיר ו/או מי מטעמה
הצעת מחיר בטרם עריכת חוות דעת ו/או כל עבודה אחרת במסגרת השירותים נשוא מכרז
זה.

.13.6

התמורה המוסכמת לא תשתנה מכל סיבה שהיא לרבות ריבית או הצמדה מכל סוג שהוא,
למעט השינויים הבאים:
 .13.6.1הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע בחודש דצמבר בכל שנה ביחס למדד שהיה
ידוע ביום חתימת ההסכם;
 .13.6.2שינוי בחוק המע"מ;

.13.7

תוך  15ימים מתום כל חודש יגיש הספק לעירייה חשבון נפרד לכל יחידה; בצירוף דו"ח
מפורט לכל חשבון בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף.

.13.8

המנהל בכל יחידה יבדוק את החשבון ויקבע את המלצתו לגבי החשבון והוא יהא רשאי בין
היתר להמליץ לאשר את החשבון ,כולו או חלקו ,או להמליץ לאשרו בסייגים .המלצות
המנהל יועברו למזמין ביחד עם החשבון.

.13.9

מובהר בזה ,כי עצם אישור חשבון על ידי המזמין והמלצה לאישור חשבון על ידי המנהל לא
יהוו ראיה לנכונות האמור בו ,דהיינו לכך שהעבודה שצוינה בו אכן בוצעה בהתאם להסכם
או לחישוב התמורה לפיו.
בנוסף ,אישור של המנהל לחשבון ו/או למסמכים שנערכו ע"י הספק במסגרת אספקת
השירותים אינם משחררים את הספק מאחריותו המקצועית המלאה ואינם מטילים על המנהל
ו/או מי מטעמו ו/או העירייה ו/או הועדה המקומית אחריות כלשהי לטיב המסמכים
האמורים.

.14

.13.10

התמורה בגין השירותים תשולם לספק עפ"י שוטף 45+יום ,מיום אישור החשבון ע"י המנהל.

.13.11

עם סיום ההסכם ,מכל סיבה וטעם שהם ,יגיש הספק חשבון סופי לא יאוחר מ 60-יום מיום
סיום ההתקשרות ובין הצדדים תיערך התחשבנות מסכמת.

קיזוז

_____________
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 .14.1מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי הסכם זה ,כל
סכום המגיע לה על פי הסכם זה או מכל מקור אחר (לרבות הסכם אחר שבינה לבין הספק)
מאת הספק.
 .14.2הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת
הספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.
.15

תקופת ההסכם והפסקתו
.15.1

הסכם זה הינו לתקופה בת שנתיים ( 24חודשים) החל מיום ________ ועד
ליום______(להלן" :תקופת ההסכם").

.15.2

למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
לשנה נוספת ,כולה או חלקה ,בכל פעם ,ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60
חודשים.

.15.3

המזמין רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק איזשהו ,להפסיק את
ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של  30יום בכתב לספק ,ולספק לא תהיינה
כל תביעות ו/או טענות ,לרבות ,כספיות או אחרות או אבדן מוניטין וכיו"ב.

 .15.4קבע המזמין את סיום ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,שלא בשל הפרת הספק איזו
מהוראות ההסכם ,במחדל או במעשה ,יהא הספק זכאי לתשלום בגין העבודה שביצע בפועל
עד למועד שנקבע בהודעת המזמין כמועד להפסקת ההסכם ,ללא פיצוי נוסף.
 .15.5עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה ,מכל סיבה שהיא לרבות בשל הפסקתו או בשל
השלמת תקופת ההתקשרות ,יהא הספק אחראי להעביר תוך  14ימים את כל המידע ו/או
המסמכים שהגיעו לידיו ו/או ש הפיק במסגרת אספקת השירותים לרבות חווה"ד וכל מידע
ונתון הרלוונטיים לשירותי היעוץ  ,באופן מסודר ומאורגן וכפי שיידרש ,לידי המזמין או
נציגו או לידי מי שהמזמין קבע לעניין זה .למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,
במסמכי המכרז ובכל דין ,לא תהא לספק זכות עיכבון על מסמכים ועל תוצרי שירותי הייעוץ
שיגיעו לידיו ו/או שיכין במסגרת ביצוע ההסכם.
 .15.6מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,כל תוצרי העבודה של הספק ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו ,
לרבות כל חוו"ד ו/או נייר עמדה הינם קניינה הבלעדי של העירייה.
.16

פיצויים מוסכמים מראש
 .16.1מבלי לפגוע בכלליות האמור ,המנהל יהא רשאי להפחית סכומים מהתמורה בכל מקרה שבו לא
ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה (להלן" :פיצויים מוסכמים"),כדלקמן:
סכום
הנושא  /הליקוי
מס' סד'
ש"ח
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
איחור ב 24 -ש' בהגשת חוו"ד  /סיכומים 500
1
/המלצות
אי התייצבות לדיון ו/או לישיבה בוועדה כלשהי1,000 /
2
בית המשפט
 .16.2העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לספק לפי הסכם זה ,את סכום הפיצויים
המוסכמים ה מפורטים בטבלה שלעיל ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או
לכל צד ג' ,עפ"י ההסכם או עפ"י דין.
_____________
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 .16.3קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה
מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה ו/או הועדה המקומית בשל כך.
 .16.4כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.
 .16.5אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה ו/או הועדה המקומית על פי הסכם זה
ועל פי כל דין.
.17

הפרות ,תרופות וביטול חוזה
.17.1

מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 3.10 ,3.9 ,3.5 ,3.4 ,3.2, 3.1, 2.13, 2.12, 2.6 ,2.5, 2.4, 2.2
( 11.2 ,10, 9, 8.2 ,8.1, 7.2, 7.1, 5.4, 4.6 ,4.5 ,4.3 ,4.1, 3.11,לרבות סעיפי המשנה בכל אחד
מהם) הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל הוראה מההוראות שבהם
תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.
מבלי למעט מהאמור ,כל הוראה מהוראות ההסכם ,גם אם אינה נקובה לעיל ,שהפרתה לא
תוקנה ע"י הספק תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על כך מאת העירייה ו/או הועדה
המקומית – תיחשב גם היא כהפרה יסודית של ההסכם.
למען הסר הספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה ו/או
לועדה המקומית ,ע"פ הוראות מסמכי המכרז ו/או ע"פ כל דין ,בכל מקרה של הפרה יסודית,
לרבות ביטול מיידי של ההסכם.

.17.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית ,לרבות
ביטול מיידי של ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת:

.17.2
.17.3

.17.4.1
.17.4.2

.17.4.3
.17.4.4
.17.4.5
.17.4.6
.17.4.7

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הספק ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין
תוך  7יום ממועד ביצועם.
הוגשה נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של
מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או
חלקם ,או הוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי
סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-
הוכח להנחת דעתה של עירייה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר
לחוזה זה או ביצועו.
אם הוגש כתב אישום או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי
מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים למעט עבירות תנועה.
התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה
אינה נכונה ,או שהספק לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר ,לדעת העירייה ,היה
בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
לאור אופיים המיוחד של אספקת השירותים נושא מכרז זה ,הדורשים יחסי אמון
מיוחדים ,הרי שבכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון ,לפי דעתו של המנהל – תביא
העירייה ההסכם לידי ביטולו המיידי.

 .17.5הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית ,תהא העירייה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל ההסכם.
_____________
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 .17.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה כאמור בסעיפים  17.4.1או  17.4.2או  17.4.5לעיל,
כולו או חלקו מתחייב הספק להודיע על כך מיידית בכתב למנהל ולמפקח ולראש העירייה.
במידה שלא עשה כן הספק ,העירייה זכאית שלא לשלם לספק כל סכום בגין שירותים שיינתנו על
ידו לאחר קרות מקרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה ע"פ הסכם זה וע"פ
כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני ,ולכל המאוחר
תוך  4ימים ,על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או מקצתן ,מכל
סיבה אחרת .
 .17.7בוטל ההסכם על פי הקבוע באחד הסעיפים האמורים לעיל ,תהא העירייה רשאית החל ממועד
הביטול להעסיק כל תאגיד או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהספק התחייב לספקם על פי
הסכם זה.
 .17.8מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות
המוקנות לעירייה על פיהם ,הספק יישא בכל הוצאה שנגרמה לעירייה ולועדה המקומית עקב
הפרת ההס כם ,לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר .יובהר כי נזקים שנגרמו ,לרבות
הפרשי עלות ההתקשרות ,ינוכו באופן מיידי מכל תמורה המגיעה לספק.
 .17.9מוסכם בזה במפורש כי הספק אינו זכאי בשום מקרה ונסיבות לפנות בבקשה ו/או לקבל בבית
משפט ו/או ערכאה כלשהי צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או סעד הצהרתי,
זמניים או קבועים ,בקשר להסכם זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו על ידה ו/או ע"י גורם אחר,
למעט למתן סעד כספי .כמו כן ,מצהיר ומסכים הספק כי הוא לא יעכב בידיו בשום מקרה או
נסיבות כל חלק מהעבודות נשוא הסכם זה ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל
קובץ שנרכשו ו/או סופקו על ידו והפכו רכוש העירייה ו/או שניתנו לו ע"י העירייה ו/או שהגיעו
לידיו ו/או שנוצרו על ידו במהלך ו/או לצורך ביצוע הסכם זה ,והוא מוותר על כל זכות עכבון ,ככל
שזו מוקנית לו ע"פ כל דין .בכל מקרה  ,הספק מתחייב לא לבצע ולא לדרוש ולא לבקש מבימ"ש כל
צו שיפוטי בדבר עכבון.
 .17.10ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע להוראות הסכם זה לעניין
תשלומים ששולמו לספק ומועדיהם ,לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 .17.11לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי העירייה אלא אם
העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה,
כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.
 .17.12מוסכם בין הצדדים כי התרופות ו/או הסעדים הנ"ל בהסכם זה הינם מצטברים לכל תרופה ו/או
סעד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.
 .17.13זולת אם נקבע אחרת בהסכם זה ובנספחיו ,יעמדו לצדדים כל התרופות והסעדים הקבועים בחוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1971-
 .17.14הספק מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני ,ולכל המאוחר תוך  4ימים ,על כל
אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או מקצתן ,מכל סיבה שהיא.
 .17.15נתערערו יחסי האמון של העירייה בספק.
.18

הוראות כלליות
 .18.1הסכם זה בא במקום כל הסכם אחר שבין הצדדים וככול שקיים ,עובר לחתימת הסכם זה .מוסכם
בזאת כי תנאי מסמכי המכרז וההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו
וכי העירייה והועדה המקומית לא תהייינה קשורות בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו,
קודם לחתימתו.
 .18.2העירייה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לספק כל סכום המגיע לה ממנו ,בין על פי מסמכי
המכרז בין ע"פ הוראות כל דין ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 .18.3הסכם זה לא יהא תקף אלא לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה של שני הצדדים.
_____________
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 .18.4כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת מורשי החתימה
של שני הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בענין שלא נעשה בדרך האמורה.
 .18.5שום ויתור הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד העירייה ו/או הועדה המקומית ,לרבות עיכוב ניכוי
פיצוי מוסכם אחד או יותר ,לא ייחשבו כויתור על זכות מזכויותיה ולא ייחשבו כמניעה להעלות
הטענה ו/או להגשת תביעה מטעמה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ויתור העירייה על סעד בגין הפרת הוראה מהוראות הסכם זה לא
יראה כויתור על הפרתו גופה או הפרתו המאוחרת יותר של אותו תנאי או תנאי אחר דומה או
שונה.
 .18.6הקבלן מתחייב להישמע להוראותיו ולהנחיותיו של המנהל ולספק לו לפי דרישתו כל מידע הנוגע
לפעילותו במסגרת הסכם זה.
 .18.7לבית משפט השלום בקריית גת ו/או ולביהמ"ש המחוזי בבאר שבע – הסמכות הבלעדית לדון בכל
מחלוקת הנוגעת להסכם זה;
 .18.8הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן בכתב במסירה אישית או במייל או בפקס
או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב
כנתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל .הודעה שנשלחה במייל תיחשב כנתקבלה
ברגע משלוחה .הודעה שנשלחה בפקס תיחשב כנתקבלה ברגע אישורה (ע"י השולח) .
כתובות הצדדים הינם כאמור במבוא להסכם ,וכפי שימסרו ע"י הצדדים במהלך ביצוע ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________
הספק

_____________
המזמין

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________,
מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי ת.ז _____________, .ות.ז_____________ .
החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם
מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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נספח א'  -נספח ביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" –עיריית קריית גת ו/או ו/או ועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או רמ"י .
"השירותים"  -שירותי ייעוץ הנדסי (קונסטרוקטור).

 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים לאחר תום
תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב
לנספח זה (להלן " :אישור ביטוחי המבוטח" ו"-ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על
ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים
כמפורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.
 .2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,את אישור
ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,מבקש האישור שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון 2019-1-6
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור
ביטוחי המבוטח בגין הא רכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או
למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש30 ,
יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע
מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע
מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא
יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
 .3על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת
בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על
כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת
ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.
 .4מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את
אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח
לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
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 .5מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי
הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא
גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף
כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח
חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
 .6המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו
או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .7בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על
ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם
בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את
מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן
ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור
בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות
המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה ,אף
אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות
המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב
לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של
המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי
בהורא ות המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח
המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח
ביטוח זה כאמור.
 .8ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .8.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
 .8.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר
משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 .8.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח
ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
 .8.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי
(אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי
חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .8.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם
הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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 .8.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.
 .9הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

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.

מבקש האישור*
שם :עיריית קריית גת ו/או ו/או

המבוטח
שם_________ :

ועדה המקומית לתכנון ובניה
ואו תאגידים ו/או חברות
עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים
ו/או עמותות בשליטתם ו/או
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ואו רמ"י
ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען_________ :

מען_________ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת .תחילה

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'
לא בתוקף

צד ג'

2,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד
ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
לא בתוקף

₪

אבדן מסמכים ()301
דיבה ,השמצה והוצאת
לשון הרע ()301
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר עובדים
()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח (*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים
()332

אחריות המוצר
2,000,000

אחריות מקצועית

אחר
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פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

038
040
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ב'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
הרשות המקומית___________________________________
מועמד/ת לתפקיד___________________________________
חלק א '  -תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי______________________________________________ :
מס ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה______/___/
כתובת :רח________________ עיר/ישוב_______________:מיקוד_________
מס 'טלפון _______________________ :מס 'טלפון נייד________________ :
 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים
אחורה) לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/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
האחריות
המעסיק

ותחומי

תאריכי העסקה

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

תאריך
הכהונה
סיומה

התחלת סוג הכהונה (דירקטור
ותאריך חיצוני או מטעם בעלי
מניות) ככל שמדובר
מהסוג
בדירקטור
השני -נא לפרט גם

מיוחדת
פעילות
בדירקטוריון ,כגון:
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים.

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים
הקשורים אליו) ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
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"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:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
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(.
 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968
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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"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:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים
_____________
חתימת המשתתף
57

מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
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 הרשות 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 1968 -

"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;

_____________
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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:
__________________________________________________________

)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 (46א)(( )2ו) (או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים .

_____________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
 .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
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:
.1

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

.2

כל 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;
_____________
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.3

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

.4

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש
לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של הספק המשפטי של
הרשות המקומית בנושא;

.5

אני 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 הרשות המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;
_________________

_____________

חתימה

תאריך

_____________
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תנאים כלליים
נספח ג' – התחייבות לשמירה על סודיות
לכבוד
עיריית קריית גת
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות בקשר עם מכרז לאספקת שירותי ייעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) ,לוועדה
המקומית ולעיריית קריית גת(להלן" :המכרז")
אנו החתומים מטה _____________ ח.פ( _____________ .להלן" :הספק")
ומנהלי הספק ה"ה
__________________________ ת.ז; ________________ .
__________________________ ת.ז; ________________ .
__________________________ ת.ז;________________ .
(להלן" :מנהלי הספק")
מתכבדים להצהיר בזה כלפי עיריית קריית גת והועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן" :העירייה") ,כדלקמן:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

אנו מתחייבים לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר
לאחרים ו/או להרשות לאחרים להעתיק ,ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת,
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע לרבות ידע עסקי ו/או מסחרי ו/או אישי ו/או פרטי ו/או מקצועי
ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב
אשר אינם נחלת הרבים ,שהגיעו לידי או קיבלתי מהעירייה ו/או מאחרים ,בין בע"פ ובין בכתב ,ו/או
כתוצר של אספקת השירותים ו/או תוצר לוואי מאספקת השירותים ,הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין עם העירייה ו/או עם מכרז זה (להלן" :המידע").
המידע הינו בבעלותה הבלעדית של העירייה והיא רשאית לעשות בו ו/או בכל חלק ממנו ,כל שימוש
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אנו מתחייבים לשמור את המידע בהקפדה ,בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו.
למען הסר ספק ,נפעל בהתאם להנחיות העירייה כיצד לשמור ולאחסן את המידע וכל רשומה אחרת,
ובנוסף באמצעות סריקה של כל החומר למערכת המחשב ,גריסת הדפים וגיבוי מיחשובי מלא לחומר
המאוחסן במחשב.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא לא נוכל לעשות כל
שימוש במידע ולא נאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואנו מוותרים וויתור סופי ומוחלט על
זכות העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייבים לשמרו ולהעבירו לאלתר
לעירייה ע"פ הקבוע במסמכי המכרז.
אנו מתחייבים להביא את תוכנה של התחייבות זו לשמירת סודיות לידיעת כל אחד מעובדי הספק
ו/או מועסקי ו/או מי מטעמו של הספק והמידע או כל חלק ממנו לא יימסר ו/או לא יועבר למי
מעובדי ו/או מועסקי /ואו מי מטעמו של הספק מבלי שיהיו מחויבים על פי ההתחייבות לשמירת
סודיות ויחתמו עליה לפי לנוסח המצורף לכתב התחייבות זה כנספח ד' 1להסכם.
אין באמור בהתחייבויותינו לעיל כדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלינו בנושא שמירה על סודיות ע"פ
כל דין ,לרבות לפי חוק הגנת פרטיות ,התשמ"א – . 1981
אנו נישא באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו ואנו מתחייבים לפצות
ו/או לשפות את העירייה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה כתוצאה
מהפרת התחייבויותינו האמורות בכתב התחייבות זה ,וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל תרופה ו/או
סעד להם זכאי העירייה מכח כל דין ו/או החוזה.
_____________
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תנאים כלליים
ולראיה באנו על החתום:

חתימת מנהלי הספק :

שם __________________ :ת.ז ________________ .חתימה_______________ :
שם __________________ :ת.ז ________________ .חתימה_______________ :
שם __________________ :ת.ז ________________ .חתימה_______________ :

_____________
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נספח ג' – 1התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות
לכבוד
עיריית קריית גת
א.ג.נ.,
אני החתום מטה _____________ נושא/ת ת .ז _____________ המועסק כ __________ (להלן:
העובד) מצהיר בזה כלפי עיריית קריית גת והועדה המקומית לתכנון ובניה )להלן":העירייה ("וכלפי חב':
__________(להלן :הספק)  ,כדלקמן:
 .1אני מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר
לאחרים ו/או להרשות לאחרים להעתיק ,ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת ,
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע לרבות ידע עסקי ו/או מסחרי ו/או אישי ו/או פרטי ו/או מקצועי
ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב
אשר אינם נחלת הרבים ,שהגיעו לידי או קיבלתי מהעירייה ו/או מאחרים ,בין בע"פ ובין בכתב ,ו/או
כתוצר של אספקת השירותים ו/או תוצר לוואי מאספקת השירותים ,הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין עם העירייה ו/או עם מכרז זה (להלן" :המידע").
 .2הריני מצהיר כי ידוע לי כי המידע הינו בבעלותה הבלעדית של העירייה והיא רשאית לעשות בו ו/או
בכל חלק ממנו ,כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3ידוע לי כי הספק התחייב לשמור את המידע בהקפדה ,בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו ,וכן הספק
התחייב לפעול בהתאם להנחיות העירייה כיצד לשמור ולאחסן את המידע וכל רשומה אחרת ,ובנוסף
באמצעות סריקה של כל החומר למערכת המחשב ,גריסת הדפים וגיבוי מחשובי מלא לחומר
המאוחסן במחשב .והנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות העירייה הנ"ל.
 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של סיום עבודתי מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש
במידע ולא אאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על זכות
העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייב לשמרו ולהעבירו לאלתר לעירייה
עם דרישתה.
 .5אין באמור לעיל בהתחייבויות זו כדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלינו בנושא שמירה על סודיות ע"פ
כל דין ,לרבות לפי חוק הגנת פרטיות ,התשמ"א – .1981
_____________________
חתימת העובד

____________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי 03/ 2021
לאספקת שירותי יעוץ הנדסי (קונסטרוקטור) לוועדה המקומית ולעיריית קריית גת
תנאים כלליים
נספח ה' -כתב התחייבות לעבודה בעת מצב חירום (להלן" :מצב מיוחד")
הואיל :וביום ___________נחתם הסכם בין העירייה למתכנן ו/או ספק למתן שירותים ו/או ביצוע
עבודות ________________________(להלן" :השירותים" או "העבודות");
והואיל :והעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו  /או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" (להלן" :העירייה");
והואיל :והשירותים או העבודות נדרשים לעירייה בשגרה וגם בתקופות שבהן יוכרז ע"י הרשויות המוסמכות
ו/או ע"י ראש העיר ,אחד המצבים כמפורט להלן:
א .הכרזה על מצב חירום -ע"י השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות),
התשל"ד.1973 -
ב .הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א.1951 -
ג .הכרזה כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש) ,התשל"א.1971-
ד .הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד :הממשלה.
ה .אירוע חריג ו/או מצב מיוחד ו/או אירוע חירום עפ"י הגדרת ראש העיר.
ו .רעידת אדמה
לפיכך אנו מצהירים  /מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לעירייה ,באופן רציף ושוטף ,גם בתקופות שבהן
יוכרז מצב מיוחד.
 .2אנו מביעים הסכמתנו לקבלת אישור "מפעל חיוני" ,בעת הכרזה על מצב חירום ברשות.
 .3אנו מתחייבים לספק לעירייה את מלוא השירותים נשוא החוזה ,באופן רציף ושוטף ,ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו על פי החוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב מיוחד ,לרבות בימים ושעות
חריגים ,שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.
 .4אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל ,בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא תוספת כלשהי
לתמורה האמורה.
 .5התחייבותנו שבכתב זה ,מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של
החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.
___________________ _____________ ___________ ___________
שם המבצע כתובת טלפון שם החותם
מטעם המבצע
תאריך_____________ :
_________________
חתימה  +חותמת

_____________
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