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 נספח א'

 הוראות למשתתפים

 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 , שוהם10רח' מודיעים 
 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 

   

 2/2020פומבי מס' מסגרת מכרז 

ניהול תכנון וניהול קבלת שירותי פומבי למסגרת הודעה ותנאי מכרז 
בתחום הביוב לרבות במסגרת המילת"ב עבור ביצוע פרוייקטים  פיקוח

  המועצה

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 עד השעה  ראשון 23/2/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

12:00 

לא יאוחר  רביעי 4/3/2020 מועד אחרון להגשת הצעות 
 15:00מהשעה 

 16:00 רביעי 4/3/2020 פתיחת מעטפות
 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים

 
 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 כללי .1

מזמינה בזאת הצעות לקבלת  (המזמיןו/או המועצה  - )להלן חבל מודיעיןהמועצה האזורית  .1.1
לרבות במסגרת המינהל תחום הביוב בפרויקטים  בורעניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע שירותי 

המועצה, הכל כמפורט במסמכי מכרז זה  עבור( המילת"ב –לעיל ולהלןלפיתוח תשתיות ביוב )
 (. השירותים -)להלן

מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה  את .1.2
אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה  ש"ח 500 לתשלום של

 להתעדכן יש  /region.muni.il-https://www.modiinו/או באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 
 מאתר המכרז מכימס גבי על הצעה להגיש אין. באתר, למכרז בנוגעהבהרות /בשינויים

 .האינטרנט

 שירותים הנדרשים תיאור ה .2

 אופי המכרז 

 במכרז. מפורט קבלת השירותים, מכרז זה הינו מכרז מסגרת ל .2.1

 הזוכה יספק למועצה שירותי קידום פרוייקטים, החל מהשלב הרעיוני ועד לסוף תקופת הבדק.  .2.2

 שירותי הזוכה, יכללו, בין היתר, את השירותים המפורטים להלן: .2.3

 קידום הפרוייקט החל משלב רעיוני ועד לתום תקופת הבדק.  .2.3.1

https://www.modiin-region.muni.il/
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תיאום בין הגורמים השונים בפרויקט כגון המזמין, המפקח, המתכנן, גורמים  .2.3.2
)ועדת תכנון ובניה, ועדת  הפרויקטסטטוטוריים/משרדים ממשלתיים הנוגעים בקידום 

 מחוזית, משרד הבריאות, רשויות הניקוז, וכו'( והמילת"ב. 

 הנדרשת ובאיכות, שנקבע הזמנים בלוח ,שנקבעה התקציבית במסגרת פרויקטה ניהול .2.3.3
 ההנחיות.  וכל התכנון לפי

 .למזמין אחרים ויועצים המפקח ,המתכנן של עבודתם אופן על בקרה ביצוע .2.3.4

 הקבלן עמידת ווידוא, הביצוע וטיב זמנים לוחות ,תקציב בנושאי הקבלן על בקרה ביצוע .2.3.5

 .החוזה בדרישות

 .הבטיחות הנחיות כל י"עפ עבודה וידוא  .2.3.6

, הנדסיות חריגות מפני והתרעה, ההנחיות פי על ב"ולמילת למזמין דיווחים הגשת .2.3.7
 כספיות הצפויות בפרויקט. וחריגות ז"לו חריגות

 .הפרויקט שלבי בכל כלשהם חסמים ומניעת סיכונים ניהול .2.3.8

 .איכות והבטחת בקרת תיאום ,לפרויקט איכות מערך שהוגדר במידה .2.3.9

 .הפרויקט בתקציב שינויים אישור .2.3.10

 ביצוע כל השירותים הכלולים בהסכם המכרז.  .2.3.11

 

הראשי מטעם  ןידי המזמין לקבל-משמעה כל התשלומים שישולמו על - הפרויקטעלות ביצוע  .2.4
או לביצוע העבודות לפי תכנונם או  הפרויקטלהקמת  במישריןהקשורים המזמין בלבד, 

העבודות ולמעט תשלומים באתר  ןעל ביצועבמישרין אשר המפקח פיקח , המלצתם של היועצים
  .כמפורט בהסכם

ייחתם  עמוזוכה אחד המועצה תקבע מבין המשתתפים שהגישו הצעות בכפוף לאמור לעיל,  .2.5
, מעת לעת, ז והמועצה תהיה רשאית לפנות אליוהסכם מסגרת בנוסח המצורף למסמכי המכר

לעדי והמוחלט לצורך קבלת השירותים וזאת באמצעות בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הב
 הזמנת עבודה ספציפית למתן השירותים ביחס לפרויקט הספציפי. 

 .  1'אעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז, לרבות נספח ת -בחינת ההצעות ושקלול ההצעות 

יקף כדי לחייב את המועצה לבצע עבודות / קבלת שירותים בהמכרז זה למען הסר ספק, אין ב
והמועצה תהיה רשאית לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות כל גורם  זוכהכלשהו מאת ה

 אחר, בכפוף להוראות כל דין.  

לצורך  ן)העומד בכל דרישות הסף( זמינציג קבוע מטעמם להעמיד לרשות המועצה  זוכה ידרשה .2.6
, קרי בכל 24/7ביצוע שירותים עבור המועצה. השירותים דורשים זמינות, כוננות ומענה טלפוני 

שעות היום והלילה, לרבות בימי חג ושבתות. מובהר בזאת כי בכל מקרה של היעדרות )מכל 
 סיבה שהיא( יש לדאוג לגורם מחליף מטעם המפקח. 

 .  1'אפורט במסמכי המכרז, לרבות נספח תעשה ע"פ המ -בחינת ההצעות ושקלול ההצעות  .2.7

 23,000 -דונם ומונה כ  130,000המועצה הינה מועצה אזורית. המועצה מתפרסת על שטח של כ .2.8
ילתיים( ישובים קה 2 -מושבים ו 21)מתוכם קיבוץ,  ישובים 24תושבים. בתחום שיפוט המועצה 

 . אזורי תעשיה וקריית חינוך 4כמו כן בתחום שיפוט המועצה 

לתקופה של שנה,  הזוכה הרלבנטיהסכם מסגרת, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ייחתם עם  .2.9
 5עד ובסה"כ  , בנות שנה כ"א,תקופות נוספות 4 כאשר למועצה אפשרות להארכת ההסכם ל

 . שנים
 ביצוע שירותים בפרויקטים שונים זוכהבמהלך תקופת ההסכם תהיה רשאית המועצה למסור ל

. במידה ופרויקט שהחל לא יסתיים, ניתן יהיה להאריך את וזאת באמצעות הוצאת הזמנת עבודה
 הסכם המסגרת עד לתום השלמת הפרויקט הספציפי. 

 שירותים עבור המועצה. לביצוע ה יהיה מחויב להיות זמין זוכההלאורך תקופת ההתקשרות,  .2.10
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להגיש ו/או לבדוק את כתבי   זוכהכן מובהר כי במסגרת מתן השירותים למועצה, יהיה על ה .2.11
 לעבוד עם מכוני ההעתקות המאושרים עי המועצה. ת ע"פ מחירון דקל, וכן יהיה עליוהכמויו

 -הזמנת עבודות במהלך תקופת ההתקשרות 

הזמנת עבודה לביצוע  זוכהלמעת לעת, ע"פ צרכי המועצה, תהיה רשאית המועצה להוציא  .2.12
 השירותים. 

של המועצה, בשים לב והמוחלט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי היו הזמנות העבודה לזוכה י .2.13
זוכה, לסוג הפרויקט לגביו נדרשים השירותים, מורכבות הפרויקט, אופן מתן השירותים על ידי ה

 לעמידתובלוחות זמנים,  לעמידתוולשביעות רצונה של המועצה, וזאת בשים לב  להערכתה
, רמת איכות העבודה בפרויקט, ידובתקציבי הפרויקט, לרמת איכות השירותים המוענקים על 

  למידת זמינות וכיו"ב.

מובהר, כי מסירת מטלות בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, כפופות לקבלת האישורים  .2.14
 התקציביים המתאימים לביצוען. 

  –מסגרת תקציבית  .2.14.1

 הפרויקטתקבע במסגרת  –רוייקט מסגרת תקציבית לביצוע שירותים ע"פ פ .2.14.1.1
 לגביו ידרשו שירותי הפיקוח.

האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה  .2.14.1.2
 לביצוע שירותים בהיקף כלשהו ו/או בכלל. 

כי המועצה  תמסור   לזוכהלמען הסר ספק מובהר, כי אין בזכייה במכרז מסגרת זה כדי להבטיח  .2.15
 זוכההותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו יוצר כלפי  לידיו מטלות

 .כל התחייבות של המועצה

עוד מובהר, כי אין באפשרותה של המועצה לדעת ו/או להציג במועד זה את ההיקף הכספי ו/או  .2.16
המסגרת בפועל. בהתאם, היקף הפרויקטים ו/או  לספקהאופי של הפרויקטים שיימסרו על ידה 

ואלה יוגדרו מפורשות בכל  לזוכהאופיים, יהיו ידועים וסופיים רק בסמוך למסירת המטלות 
 אחת ממטלות הביצוע הספציפית שיועברו על ידי המועצה מעת לעת. 

לערוך  למען הסר ספק, מובהר כי המועצה, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית .2.17
לצורך ביצוע   זוכהו/או שלא לפנות ל לזוכההליך תחרותי נוסף לצורך מסירת מטלה כלשהי 

מטלה כלשהי, ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם 
ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה הייתה להיות מבוצעת במסגרת מכרז זה, או להתקשר עם 

 צורך כך, הכל בהתאם להוראות הדין.  כל גורם אחר ל

בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,  .2.18
וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר 

 הוראות מכרז זה.

המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות  .2.19
 לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .3

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף 
 ם אלו:להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאי

 תנאי סף כלליים  

ר יצרף המציע הצהרה בנוסח להוכחת האמו - נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצההמציע  .3.1
 המצורף למסמכי המכרז. 
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)איש צוות מטעם מציע וכל מועמד מטעם המציע לביצוע השירותים ה - העדר ניגוד עניינים .3.2
נים. מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי הצהרה בדבר העדר ניגוד עניימילא וצירף להצעה המציע( 

אלון לאיתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מטעמו יידרשו להשיב על ש
  , כתנאי לחתימת הסכם וביצוע שירותים עבור המועצה.2/2011

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס  .3.3
 - 1981 -נכסים והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

וכן הגורם שאמור לשמש כאיש צוות המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו  .3.4
( השנים 5עבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש )לא הורשעו ב -מטעם המציע 

יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי  –מועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.  שקדמו ל
 המכרז. 

 צרף קבלה. ליש  -המציע רכש את מסמכי המכרז  .3.5

  –ניסיון המציע  .3.6

 -"מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה"
 .1969 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ט

השנים האחרונות במתן שירותי ניהול  7במהלך שנים  5של לפחות  בעל ניסיוןהמציע  .3.6.1
וביצע  ידיםתאג / רשויות מקומיות/ גופים ציבורייםעבור ביוב ופיקוח על עבודות 

מסוג ,  לפרויקטמיליון  10 -מפרוייקטים בהיקף כספי שלא יפחת  2לפחות 
 במהלך השנתיים האחרונות. ,נשוא מכרז זה הפרויקטים

  -להוכחת האמור יצרף המציע להצעה 

 מסמך פרופיל המציע.  -

 פירוט ניסיון המציע בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  -

או רשימת ממליצים )רשויות  גופים ציבוריים/המלצות של רשויות מקומיות -
ירותים בתקופה כאמור. כולל פירוט להן סופקו ש -( גופים ציבוריים/מקומיות

  . תקופת השירות, סוג הפרויקט, היקף כספי ואיש קשר

 צוות המציע וכשירויות איש הצוות המוצע /   .3.7

  –המציע מעסיק בעצמו או קשור בהסכם התקשרות  .3.7.1

נדסה המוסמכים בתחום  מהנדסים  או הנדסאים -עובדים  לפחות שני .3.7.1.1
במתן שירותי ניהול פרויקטים של  שנים לפחות 5בעלי ניסיון של אזרחית, 

 .ובעלי רכב/ניידיםעבור רשויות מקומיות/גופים ציבוריים ביוב 

רשומים בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים מהנדסים ה
 . ום הנדסה אזרחיתחבת 1958 -והאדריכלים, התשי"ח 

הרשומים במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, כהגדרתו בחוק  הנדסאים
 .2012 –ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 

אחד מהעובדים כאמור, שיהיה גם הגורם שיספק בפועל את השירותים עבור  .3.7.1.2
 בתחום פרוייקטים  5על ניסיון בביצוע ניהול ופיקוח של לפחות ב -המועצה 

במסגרת מינהלת המים  הביוב )פרוייקטים של הרשות /גוף ציבורי, לרבות 
 .(והביוב

 מובהר בזאת כי איש צוות יכול להיות מוצג בהצעה של מציע אחד בלבד. 
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שייחשב כמנהל פרויקט מטעם המציע , עיליש להציג איש צוות אחד העומד בדרישות ל
, ככל שהמציע שיספק את השירות מטעם המציע ויהיה איש הקשר מטעם המציע

 .  יזכה במכרז

אנשי הצוות שיוצגו בהצעת הספק יהיו הגורמים מטעם הספק הזוכה אשר יבצעו את 
השירותים עבור המועצה במידה והמועצה תמסור לביצועם פרויקט  ו/או מטלה 

 כלשהי.

חלפת איש צוות אנשי הצוות יאושרו מראש ע"י המועצה והיא תהיה רשאית לדרוש ה
 בהתאם לשיקולה המקצועי. 

  -להוכחת האמור יצרף המציע להצעה 

 . ביחס לאנשי הצוות המוצעים העתק של רישיונות מהנדס / הנדסאי -

 . ביחס לאנשי הצוות המוצעים קו"ח של המהנדס / הנדסאי -

תצהיר בנוסח המצורף באנשי הצוות המוצעים המהנדס / הנדסאי פירוט ניסיון  -
 למסמכי המכרז. 

או רשימת ממליצים )רשויות  גופים ציבוריים/המלצות של רשויות מקומיות -
ירותים בתקופה כאמור. כולל פירוט להן סופקו ש -( גופים ציבוריים/מקומיות

 תקופת השירות, סוג הפרויקט, היקף כספי ואיש קשר. 

ו"ח של המציע לפיו איש הצוות ישור רא -ככל שאיש הצוות מועסק ע"י המציע  -
ק יש לצרף העת -מועסק ע"י המציע. ככל שאיש הצוות קשור בהסכם עם המציע 

 של הסכם ההתקשרות )ניתן למחוק/ להשחיר תעריפים(.  

העתק של רשיון נהיגה אנשי הצוות המוצעים, כולל אישור המציע לפיו לאנשי  -
 ם.הצוות יש רכב / יועמד רכב לצורך ביצוע השירותי

 תנאי סף פיננסיים

 הצעההלהבטחת  -שיק בנקאי או של של המציע  .3.8

חבל לטובת המועצה האזורית  שיק של המציעאו  שיק בנקאי להצעתו  יצרףכל משתתף במכרז 
וזאת ( אוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעותלפירעון מיידי )לא י 5,000₪בסך של   מודיעין

תפסל ולא תובא  -הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור לצורך הבטחת התחייבויותיו על פי המכרז. 
  לדיון.

 הצעת המחיר לא חרגה מטווח המחירים האפשרי.  .3.9

 צירוף מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים 
 ם הבאים המפורטים להלן:שנדרש לצרף(, את המסמכי

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.  .4.1

יש  -כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 לצרף את המסמך מאומת / מאושר כנדרש. 

כשהם חתומים על כל מענה לשאלות הבהרה ו/או הודעות הבהרה מטעם המועצה, ככל שהיו,  .4.3
 עמוד.

  שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.או מצגת  פרופיל מציע .4.4

 הצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות + מחיר. ה -תשומת לב המציעים  .4.5
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למכרז ולצרף גם את המסמכים הנכללים בנספח זה, לצורך בחינת  1'איש לעיין בנספח 
  ההצעות.

פי -המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,השומה או מרואה חשבוןאישור מפקיד  .4.6
 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.7

 .1976-י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ופ-אישור תקף על .4.8

 פטור מכך. אישור על ניכוי מס במקור או .4.9

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. העתק .4.10

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.11

 וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות. התאגיד תעודת התאגדות של  .4.11.1

. המועצה רשאית לקבל גם 10בדבר זכויות חתימה בנוסח המצורף כנספח ה'אישור  .4.11.2
 אישור בנוסח דומה.  

 :שותפותבמידה והמציע הינו 
 השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.תעודת רישום  .4.11.3
 השותפות. ים שלחוז .4.11.4
 10, בנוסח המצורף כנספח האישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות .4.11.5

 המועצה רשאית לקבל גם אישור בנוסח דומה. .למסמכי המכרז

אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  יצרף להצעתו - עסק בשליטת אישהבמידה והמציע הינו  .4.12
 של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-( ו1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 ור; ההגדרה איש

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

וב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן הוא אינו קר -ם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה א      ( 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 ין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;א -ינם נשים רים אאם שליש מהדירקטו        (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

י, וכל ממלא נהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשמ –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  –"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.13

ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת לפנות למציעים להשלמת נתונים שומרת על זכותה  המועצה
 עמידת המציע בתנאי הסף.

 !היה ועדת המכרזים רשאית לפסלהת -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

 מסמכים, דוגמאות והסברים .5
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לעיין בכל המסמכים המהווים חלק רשאי, בטרם הגשת הצעתו למכרז, המציע המשתתף במכרז  .5.1
לתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי ב

 מזכירות המועצה, לאחר הודעה ותיאום מראש.

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הוא מצהיר כי  ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .5.2
ירים ואת כל הפרטים הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המח

 המפורטים במכרז.

 המסגרת מכרזהצעה בהגשת  .6

הצעה שיק להבטחת הבצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף ה ,על המציע להגיש את הצעתו .6.1
 כנדרש בתנאי הסף ויתר מסמכי המכרז.  ומסמכים נוספים מטעמו

באחוז ההנחה הניתן על ידם ביחס למחיר המירבי, בהתאם למחירון על המציעים לנקוב  .6.2
 המועצה. 

 .יש לנקוב בשיעור ההנחה באחוזים .6.3

 20%הצעה שתנקוב בהנחה העולה על  –הנחה  20%לא יעלה על   -שיעור ההנחה המירבי  .6.4
 תפסל ולא תובא לדיון. 

 באופן אחיד. בכתב הכמויות שיעור ההנחה יחול על כל רכיבי המחירון  .6.5

 תפסל – 0או הצעה שתכלול הנחה שלילית  – 0או בהנחה בשיעור אין לנקוב בהנחה שלילית  .6.6
 ולא תובא לדיון.  

יקבע המחיר  –במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה שנרשם לבין המחיר/העמלה לאחר הנחה  .6.7
 ע"פ שיעור ההנחה. עמלה מוצעת /המוצע

עליו לחתום בראשי תיבות על כל  ,בכל מסמכי המכרז הפרטים הנדרשיםעל המציע למלא את כל  .6.8
דף מהמסמכים הנ"ל, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את 

 שמו ואת כתובתו.

מסמך וכוללת ודי המציע בשולי כל עמוד י-חתומה עלואת הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה  .6.9
בשני ש להגיש ב"מעטפת ההצעות", י -את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז 

, לא במסירה ידנית בלבדהמועצה, נכ"ל , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי  מעותקים זהים
 יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

עות בחותמת "נתקבל" מאת בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצ .6.10
 מזכירות המועצה. 

 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .6.11

 ו/או אי התאמות , שגיאותסתירות .7

מציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז  .7.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים ת והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרו

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון ,  עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
בלבד. לא יתקבלו פניות טלפוניות  i.ilregion.mun-einava@modiinבדוא"ל  למסמכי המכרז.

 03-9722805ו/או  03-9728979או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו 
 ו/או באמצעות דוא"ל חוזר.

"מכרז כדלקמן:  שם ומספר המכרזלמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  כל פנייהיובהר כי,  .7.2
שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת ל 2/2020מס' 

 ולאחר מכן נושא הפנייה. המילת"ב עבור המועצה

בדבר אי  לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענותדשלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד  ציעמ .7.3
 .שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות/אי בהירות/סבירות
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( 'בפקס/"לבמכרז )בדוא המשתתפים ללכלידי המזמין -על בכתבתשלחנה שרק הבהרות והודעות  .7.4
 .דו להצעתוי-ה לצרפן חתומות עלחלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיותהוונה  נהחייבת

 .לא תחייבנה את המזמין באמצעות הטלפוןאו  פה-בעל והודעות שיינתנוהבהרות 

 חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .8

מכרזים רשאית תהיה ועדת ה -יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו שמציע  .8.1
 לפסול את הצעתו.

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה  מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .8.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן. .8.3

 ביטוח .9

, פוליסת ביטוח כמפורט ההתקשרותיהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת  הזוכהעל המציע  .9.1
מוכרת ובעלת די המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח י-יערכו עלי. הביטוחים בהסכם המכרז

 . המכרז כתנאי לחתימת חוזהלמזמין ימסר ימוניטין ועותק מהם 

בהתאם  ,למועצה את אישור המבטחהמציע הזוכה ימציא הסכם המכרז החתימה על  תבשע .9.2
  .(נספח ג') נספח אישור הביטוחלנוסח 

יחס מציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף בה -ן, ככל שהדבר יידרש כ-כמו .9.3
 התאם לדרישות המזמין וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות. ב -לכל עבודה מוזמנת 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  .9.4
 עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי

לעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה למועצה שיקול דעת ב
הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, 

 לחילוט ה וייהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכי
    .הצעהשיק 

 שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעות הטובות ביותר  .10

    -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  - שלב א' .10.1

. אין באמור כדי לגרוע פסל ולא תובא לדיוןת -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז 
 מסמכות המועצה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים. 

שלמו יובאו בחשבון לצורך המסמכים שיו -ך פניה להשלמת מסמכים מובהר בזאת כי ככל שתער
עדה המקצועית יהיה שיקול דעת להחליט אם וולו בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז

 ע"פ הרכיבים להלן. מסמכים אלו יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות 

להלן, ההצעות  בכפוף לאמור - ( 70% + איכות 30%שלב שקלול ודירוג ההצעות )מחיר  -  שלב ב' .10.2
 .(1'אהכשרות )שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו יבחנו ע"פ השלבים והרכיבים המפורטים בנספח 

ע"פ  המציעים בעלי ניקוד איכות הגבוה ביותר 5 עד יוזמנו לשלב הראיונותמובהר בזאת כי 
 . 1'אהמפורט בנספח 

דרישות המכרז, אשר קיבלה את  ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא
איכות הצעה( הגבוה ביותר בהתאם לשלבים השונים כמפורט בנספח  הציון המשוקלל )מחיר+

 , כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה.1'א

 במקרה בו הצעות רלבנטיות תהיינה בעלות ניקוד משוקלל זהה, תהא המועצה רשאית ביחס
של התמחרות נוספת, לעניין הצעת  המחיר,  עד לקבלת  לנקוט בהליך -לאותם מציעים בלבד 

 שתי הצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר.
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שקיבלו תוצאה הצעות כשרות או יותר מספר למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל  .10.3
שליטת אישה, אחת מן ההצעות היא של עסק בו  משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

  תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כזוכה, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

בחינת האיכות תתבצע ע"י צוות מקצועי מטעם המועצה אשר יהיה רשאי לבצע בחינות, ראיונות  .10.4
ובירורים לפי שיקול דעתו המלא. ממצאי הצוות המקצועי יובאו כהמלצה לבחינת ועדת 

ם אשר תהיה רשאית לאשרן ו/או לבצע בדיקות ישירות, לרבות ראיונות והחלטתה תהיה המכרזי
 המכרעת.

 עניינים העדר ומניעת ניגוד .11

 חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות , קיימתהנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .11.1
לכך,  בהתאם .הפנייה נושא השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו
 השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה שאין ויתחייב יצהיר המציע

 .זו לפנייה כנספח המצורף הנוסח פי על תינתן כאמור ההצהרה ;זו פנייה נושא

 או הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .11.2

 .למועצהבעקיפין,  

 המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר .11.3
 בין פעילויותיו הנוכחיות, לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא
 מועסק, לבין הפעילויות המתוארות במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה

 כל ניגוד עניינים אפשרי לגופו של עניין בגיןבמכרז, להודיע בכתב וללא דיחוי על 
 כל הזמנת עבודה ומטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע, עפ״י המוקדם

ידי המציע או  האפשרי. ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על
 השותפים לו בכל דרך שהיא.

 ותועבר לטיפולו הזמנה למתןכמו כן מתחייב המציע, כי ככל שיצורף למאגר, 
מתחייב הזוכה להודיע על  שירותים לגביה יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור,

 יו של היועץפי הוראות-ולפעול עלועצה כך מיידית למ
 ועצה.המשפטי של המ

 .די המציעי-תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה, חתומה על להצעה

 בקשר לניגוד עניינים חשש או עניינים ניגוד של מצב מכל הימנעות של המגבלה תחול המציע על .11.4

 .מסיום ההתקשרות חצי שנה תום עד וזאת השירותים במתן המקצועית לפעילותו

 קיים חשש או עניינים ניגוד של במצב יימצא לגביונושא / הליך הזוכה , של לטיפולו שיועבר ככל .11.5

 .פי הוראותיה על ולפעול למועצה מיידית כך על להודיע עליוכאמור, 

 לחתום ויתבקש הזוכה , ייתכן כנספח פניהל המצורפת עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .11.6
 לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםעניינים,  ניגוד למניעת ופרטני נוסף הסדר על

 ידו על יימסר למידע אשר בהתאם וזאת 2/2011וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עניינים ניגוד הסדר על הזוכה לחתום על מוחלטת חובה חלה יובהר, כי .השונים הפנייה בהליכי
 לתחילתיסודי ומהותי  תנאי מהווה המועצה והאמור ידי על יידרש כאמור, באם נוסף מפורט

 .ההתקשרות

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול זכותה על שומרת המועצה .11.7

 שמירה על סודיות  .12
 

לרבות אי מסירת מסמך או  המציע, מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות,
 ואינו קשור למתן השירותים עבורמועצה או הועדה ה אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם

שירותים, בין ה דע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתןביחס לכל חומר או מיועצה או הועדה המ
להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות, המצורפת להזמנה   בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה.

 ידי המציע .-על כנספח חתומה
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 שונות .13

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,ין לכלול מס ערך מוסףמציע אבהצעת ה .13.1

 .המציע בלבדעל חולנה ת -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.2

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  .13.3
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .13.4

לקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית יהמועצה יבשיקולי  .13.5
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות יוטיב העבודה של המציע, לרבות נ

 בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של  .13.6
או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה 

 להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .13.7
י שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפ

עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה 
 כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ו/או מידע ו/או  עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך .13.8
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה 

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות  .13.9
 חרים למציע.ציבור/רשויות מקומיות ו/או גופים א

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .13.10
 ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

ביחס אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .13.11
תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול  ידי שינוי או-אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .13.12
 במילוי יעמוד אל או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו
לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 וא לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה בזכותלפגוע, 

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.13
המסמכים / נתונים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני  יימים , אותם הםהמהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שק
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר  מבלי לגרוע משתתפים אחרים.

 מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהשהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
סימון חלקים בהצעה . כן יובהר כי בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 
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העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  תהאחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו
 .האחרים

ו/או לעשות  כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם .13.14
 מוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.בהם שי

 מסמכי המכרז .14

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 .אנספח  -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .14.1
 ;1אספח נ -מסמך אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעות  .14.2
 ;1בנספח  -חוזה המכרז דוגמת  .14.3

  .2ב'נספח  - לפרויקטדוגמת הזמנת עבודה  .14.4

 ;גנספח  -נוסח אישור עריכת ביטוח  .14.5
 ;1דנספח  -בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים נוסח תצהיר .14.6

 .2'דנספח  -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה  .14.7

 . 3'דנספח  -מציע טי מסמך פר .14.8

 . 4'דנספח  -הצהרת מציע להוכחת ניסיון  .14.9

 . 5'דספח נ -הצהרת איש צוות מטעם המציע להוכחת ניסיון  .14.10

  .6'דנספח  -ואיש צוות ון מציע ילעניין ניסרשות  /אישור ממליץ  .14.11

  .7'דנספח  -הצהרה בדבר העדר חדלות פירעון  .14.12

 .8'דנספח  -הצהרה בדבר התחייבות לסודיות  .14.13

  . 9'ד נספח -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  .14.14

 .10ד'נספח  –אישור זכויות חתימה במציע  .14.15

 .11ד'נספח  – במכרז תצהיר בדבר אי תיאום הצעות .14.16

 . 12ד'נספח  -תצהיר העדר הרשעות  .14.17

 '.הנספח  -מסמך פרטים חסויים בהצעה  .14.18

 ו'נספח  –ריכוז מסמכים  .14.19
 ;'זנספח  -כתב הצעה והתחייבות  .14.20

 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 ,בכבוד רב 

 שמעון סוסן
 חבל מודיעיןראש המועצה האזורית                
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 '1נספח א

 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות

 ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה, המשקלות והשלבים המפורטים בנספח זה. 

( משקלול ההצעה 30%( ושל מרכיבי מחיר ההצעה )70%להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה )
 הכוללת, בהתאם לשלבים והפרמטרים להלן: 

תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד  ראשוןהבשלב  .1
מסמכות המועצה / ועדת המכרזים, להורות על אין באמור כדי לגרוע בדרישות הסף, לא תובא לדיון. 

 השלמת מסמכים. 

  -ערך בדיקת איכות הצעות ע"פ רכיבי איכות כמפורט להלןת - ני בשלב הש .2

)המורכב מ:  התרשמות צוות מקצועי מטעם המועצה –נקודות(  30 לפרק זה  איכות הצעה )ניקוד מירבי
    -מאיכות ההצעה ע"פ קריטריונים להלן מנהל מח' הביוב, גזבר, ומנהלת מחלקת מכרזים(

רשויות עבור הביוב ייעוץ, ניהול ופיקוח על ביצוע של פרויקטים בתחום ניסיון המציע ב .2.1
 . נקודות 5ניקוד מירבי עד  – מקומיות

אספקת שירותים לרשויות מקומיות )עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, לרבות תבחן 
יבחן ע"פ הצהרת מציע, פרופיל מציע והמלצות השנים האחרונות.   5תאגיד מים וביוב( במהלך 

 )כולל רשימת ממליצים(  שיצורפו להצעה .

  למועצות אזוריות ביוב של  קטיםפרויניהול ופיקוח על ביצוע  ניסיון המציע במתן שירותי .2.2
 .נקודות  10ניקוד מירבי עד   – השנים האחרונות 5במהלך 

 פרופיל מציע והמלצות )כולל רשימת ממליצים(  שיצורפו להצעה.יבחן ע"פ הצהרת מציע, 

מציע בעל ניסיון בעבודה עם מועצות אזוריות יקבל ניקוד בסעיף זה. מציע ללא ניסיון בעבודה 
 לא יקבל ניקוד ברכיב זה.  –עם מועצות אזוריות 

 . נקודות 15ניקוד מירבי  –שביעות רצון משירותי המציע  .2.3
 

מבין הגופים  מהגופים או יותר, אחדעל הועדה תבחר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
סקר שביעות רצון מול הממליצים  , ותקייםשהוצגו בהצעת הספק לגביהם סיפק המציע שירותים

בנוסף מובהר בזאת כי הועדה תהיה רשאית לפנות לממליצים נוספים/ גופים הרלבנטיים. 
 נוספים להם סיפק המציע שירות לצורף עריכת הסקר כאמור. 

 תבחן שביעות -ור המועצה ככל שהמציע סיפק בעבר שירותי ניהול פרויקט עב -למרות האמור 
  .)לטוב ולרע( הרצון מפרויקט שבוצע עבור המועצה

  -ר תבחן שביעות הרצון בהיבטים הבאים במסגרת הסק
 מקצועיות הספק. -

 רמת השירות. -

 יכולת גיבוי במידת הצורך. -

 עמידה בלו"ז. -

 עמידה בתקציב. -

 התנהלות בשטח.   -

 ניהול מידע ומסמכים בנוגע לפרויקט. -

 נקודות. 15תוצאות הסקר ישוקללו לניקוד מירבי של 
הפרט ואובייקטיביות הסקר, מוותר בזה המציע מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת 

מראש על קבלת מידע בדבר זהות לקוחותיו שדרגו את שביעות רצונם באשר לשאלות הנ"ל. 
המציע יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל את הדרוג המפורט אך לא את שמות המדרגים, תפקידם 

 והארגון בו הם עובדים.
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ל מציעים, אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם צה תהיה רשאית לדחות הצעות שכן, המוע-כמו
לשביעות רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם 

 מספיקים או מספקים לביצוע העבודה, להנחת דעתה.

  –נקודות(  40 – לחלק זה  שלב ראיונות  )ניקוד מירבי– 'גשלב  .3

 יעברו לשלב הבא, שלב הראיונות. מציעים בעלי ניקוד הגבוה ביותר בשלב קודם )שלב ב'( , ה חמשת

שיספק בפועל את השירות למועצה והניקוד ינתן ע"פ  איש הצוות הקבוע בשלב זה יתקיים ראיון עם 
   נקודות. 40 -ע"י המציע  יםהמוצעים המועמדמ –התרשמות הועדה המקצועית 

וכן  ת/המוצעת /ו"ח , הסמכות, המלצות ביחס למועמדק -המסמכים שצורפו להצעה נתן על פי יהניקוד י
 ראיון אישי.

סוג ומהות הניסיון )סוג השירותים שסופקו/ סוג העבודות לגביהם רויקטים, פשנות ניסיון, כמות  -יבחנו 
ניסיון בשירותים התרשמות מיכולות מוכחות של ניהול פרויקטים, ניתנו שירותי ניהול ופיקוח( 

 ,ידע ובקיאות המועמדניסיון בעבודה במועצות אזוריות, זמינות, בפרוייקטים של מינהלת המים והביוב, 
עמידה בלו"ז, עמידה בתקציב, כושר ביטוי, יחסי אנוש, מענה ללקוחות, אופן מתן פתרונות ללקוח, 

 והערכה ניסיון בליווי שלבי תכנון, , , ניסיון בליווי מכרזיםיכולת התמודדות עם מצבים חריגים בשטח
  כללית. 

 ניקוד / שקלול המחיר  -שלב ד'  .4

)משקל ההצעות שנותרו לדיון/ עברו לשלב הראיונות )שלב ג'( לעיל ידורגו גם ע"פ מחיר הצעה  .4.1
 (.  30%מחיר הינו 

למחירון המועצה. הצעה שתנקוב  20%אין לנקוב בהנחה העולה על  –תשומת לב המציעים  .4.2
 . א תובא לדיוןתפסל ול 20% -הגבוהה מ בהנחה

תקבל את הניקוד המירבי, הזולה ביותר )בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר( ההצעה הכספית 
 שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה שקיבלה את הניקוד המירבי. 

  –ע"פ הדוגמא הבאה 

 נקודות. 30 –קבל את הניקוד המירבי ת - 20%הצעה שתנקוב בהנחה של 

 נקודות. 15קבל ניקוד יחסי, ת - 10%הצעה שתנקוב בהנחה של 

 הצעה נבדקת X)משקל הניקוד(  30=  15

 הצעה הזולה 

  - שקלול הניקוד –שלב ה'  .5

'( ישוקלל עם גהניקוד שקיבלו ההצעות בעלות הניקוד הגבוה ביותר שעברו לשלב הראיונות )שלב 
 . ע"פ מחיר ההצעה הניקוד שניתן למציעים בשלב ד'

תיקבע  הגבוה ביותר ת הניקוד המצטבר המשוקלל בכל השלביםההצעה בעלבכפוף לאמור לעיל ולהלן, 
  . כהצעה הזוכה במכרז
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 נספח ב'
 

ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב  לשירותי ניהול תכנון וניהול פיקוחמסגרת הסכם 
   לרבות במסגרת המילת"ב עבור המועצה

 
 2020שנת ________ביום __ בחבל מודיעיןשנערך ונחתם 

 ב י ן 

  חבל מודיעיןהמועצה האזורית                
 שוהם 10מודיעים 

 (המועצהאו  המזמין - )להלן
 מצד אחד

 
 לבין 

__________________ ________________________ 
 ח.פ. _____________________ ת.ז. _______________
 מרח' ____________________ מרחוב _____________

 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על    
 ולהתחייב בשמה כדין:             (זוכההמפקח –)להלן        

 ה"ה __________ ת.ז. _________     
 ה"ה __________ ת.ז. _________     

 (זוכההמפקח –)להלן   
  

 מצד שני

ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב לשירותי נזקק מעת לעת, והמזמין  :הואיל
 ;(השירותים - )להלן לרבות במסגרת המילת"ב עבור המועצה

נקבעה  נותן השירותוהצעת  שירותיםהלקבלת  2/2020מס' והמועצה פרסמה מכרז פומבי   והואיל:
מסגרת הזוכה/ ספק בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה שאושרה ע"י ראש המועצה 

  ;עבור המועצה

 ייקח על עצמו את ביצועמפקח העל פי הזמנת עבודה נפרדת לכל פרויקט, והמזמין מעוניין, כי  :והואיל
מסכים לקבל  מפקחההרלבנטיים ו ים/הפרויקט, הפיקוח  בפועל על עבודות הניהול, התיאום

 עבודות אלו; על עצמו כקבלן עצמאי ביצוע

וידוע לו כי אין בחתימת הסכם  כאמור עבודותההכישורים, הידע והניסיון לבצע את  מפקחול והואיל:
זה עמו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה לביצוע פרוייקטים בהיקף כלשהו על ידו ו/או 

 ;כדי להוות התחייבות לבלעדיות בביצוע השירותים על ידו

ל המפקח יינתנו למזמין במסגרת של קבלן עצמאי והצדדים מצהירים ומסכימים כי שירותיו ש והואיל:
 ;מעביד –וכי לא יהיו בין המפקח ו/או עובדיו לבין המזמין יחסים של עובד 

 ;והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה והואיל:

 :כדלקמן ,לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים

 המבוא .1

 זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא והנספחים להסכם  .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן חלק מההסכם, אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחיות  .1.2
 והתמצאות בלבד.

 הגדרות .2
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 כמפורט בצידן: ,בהסכם זה תהא משמעות ההגדרות שתצוינה להלן

 סכם זה על נספחיו )בין אם מצורפים ובין אם לאו(.ה -" ההסכם"

הזמנת עבודה שתוצא למפקח, מעת לעת, ע"י המועצה לביצוע השירותים נשוא הסכם  –" בודההזמנת ע"
 זה. 

 כהגדרתו ברישא להסכם זה. -" הפרויקט"
מובהר בזאת כי המועצה תוציא למפקח הזמנת עבודה ספציפית ביחס לכל פרויקט אותו תהיה מעוניינת 
המועצה כי המפקח יבצע. הוראות הסכם זה יחולו על כל פרויקט בנפרד. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

כלשהו כי המועצה איננה מתחייבת למספר פרויקטים כלשהם שיבוצעו ע"י המפקח ו/או להיקף עבודה 
 שיבוצע ע"י המפקח.  

, הפרויקטפיקוח על הביצוע בפועל של ניהול, ליווי ייעוץ והנדרשות לצורך עבודות כלל ה - "העבודות"
 להסכם. 5ובין אלה, העבודות הנדרשות במסגרת סעיף 

 יצוע הפרויקט והעבודות הקשורות בכךעבודות, לרבות מקום בהמקום הפרויקט נשוא  -" אתר"
 וסביבתם. 

, לרבות מתכננים, מומחים ובעלי מקצוע הפרויקטבקשר עם יעוץ יבצע פעולות ימי שכל  -" יועצים"
 אחרים.

שרטוטים, התרשימים, הלעבודות, ובין אלה המפות, הנוגעים כל המסמכים  -" מסמכי התכנון"
יות , קובץ הנחהמבדקים, המפרטים, ההצעות, הממצאים, היתרי הבניה, אישורים מהרשויות השונות

 די המזמין.י-על למפקחלרבות אלה שנמסרו הפרויקט, ושאר חומר ומסמכי  התכנון )כהגדרתו להלן(

בפועל של לביצוע  מים/הסכם מו/הקבלן או הקבלנים עמהם ייחתם -" הקבלנים" ו/או "הקבלן"
 . העבודות באתר, לרבות קבלני המשנה שלהם

המפקח ו/או עבודות בין השאר, בהתאם ל הקבלנים, ושיבצעבפועל העבודות  - "העבודות באתר"
 לעבודות היועצים ו/או בהתאם לדרישות המזמין. 

מינהל מקרקעי חשמל, מע"צ, חב' , ת, משרדי ממשלהות מקומייורשורשויות התכנון,  -" רשויות"
 ,כיבוי אש, משטרת ישראלערים,  ימקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודחב' בזק, ישראל, חב' 

 .לפרויקטוכל גורם רלבנטי מוסמך אחר  , המילת"בחברות התקשורת והסלולר, מפעל המים, הג"א

 . מקומית לתו"ב חבל מודיעיןועדה  - ועדה לתו"בו/או ועדה מרחבית 

ו/או כל מי שימונה  מהנדס המועצה  - הפרויקטיצוע והוצאה לפועל של כל בהמנהל על  -" המנהל"
 י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  פ-עלמטעם המזמין לשמש כמנהל, 

 המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.  –" המילת"ב"

בינוי מסמכי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת אגף התכנון וההנדסה במשרד ה -" קובץ הנחיות התכנון"
עריפים ונוהלים לעבודות תכנון יולי ת -ו/או "הספר הצהוב העדכנית במהדורתו האחרונה ו -והשיכון 

  " )במהדורתו המעודכנת ביותר(. 1996
 

]למען הסר ספק, ההתייחסות לענין "הספר הצהוב" כאמור נוגעת אך ורק לעבודות ו/או לדרישות 
המצוינות בו בלבד. ענייני התמורה והתעריפים המצוינים בספר הצהוב לא יחולו על הסכם זה, והתמורה 

 פי הוראות ההסכמים בלבד.-תיקבע על

 כללי .3

 הינו הסכם מסגרת לקבלת השירותים הנכללים בו. הסכם זה .3.1

 -מנהל הפרויקט מטעם הקבלן מוסכם בזאת כי השירותים נשוא ההסכם יינתנו למועצה ע"י 
ואיש הצוות הנוסף לגיבוי / סיוע  __________________________

ו/או גורמים מוסמכים אחרים מטעם המפקח,  _________________________________
 , יתקבל אישור מראש של המועצה. אחרד שביחס לכל גורם ובלב

לצורך ביצוע שירותים עבור המועצה.  ןזמינציג קבוע מטעמו המפקח יעמיד לרשות המועצה 
, קרי בכל שעות היום והלילה, לרבות 24/7השירותים דורשים זמינות, כוננות ומענה טלפוני 
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עדרות )מכל סיבה שהיא( יש לדאוג לגורם בימי חג ושבתות. מובהר בזאת כי בכל מקרה של הי
 . שיעמוד בכל דרישות הסף מחליף מטעם המפקח

למען הסר ספק, השירותים יבוצעו רק ע"י גורם מקצועי בעלי מלוא הרישיונות, ההיתרים 
   . השירותיםוהאישורים הנדרשים ע"פ דין לצורך ביצוע 

3.2.  

איש הצוות לעיל יעמוד בדרישות הסף וישמש גם כאיש קשר מטעם המפקח מול המועצה  .3.2.1
 (. יש הצוותא -ויספק בפועל את השירותים עבור המועצה )להלן

 במידת הצורך, איש הצוות יקבל סיוע מגורמים בעלי ניסיון שיאושרו מראש ע"י המועצה.  .3.2.2

ת, בדרישות יעמוד בכל ע -  מובהר בזאת כי כל אחד מאנשי הצוות שיוצב ע"י המפקח .3.2.3
 -הכשירות כמפורט בתנאי הסף. אי הצבת איש צוות העומד בתנאי הכשירות כאמור 

מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. אין להחליף את איש הצוות זולת ככל שיתקבל אישור 
 של המועצה ובלבד שהמחליף יהיה גורם העומד בכל דרישות הסף והכשירויות השונות. 

מכל מורה הזכות לדרוש מהמפקח להחליף את איש הצוות /עובדים מטעמו , למועצה ש .3.2.4
ימי לוח   30של לפחות  וזאת בהתראה -סיבה שהיא, בגורם אחר בעל כישורים מתאימים 

 -מראש, אם מצאה שהכישורים ו/או טיב עבודת איש הצוות/ עובד אינה לשביעות רצונה 
 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

מובהר כי ככל שכנגד העובד/ איש הצוות מטעם המפקח תיפתח חקירה בחשד לעבירה  .3.2.5
  ח להחליפו לאלתר.יידרש המפק -פלילית 

יןעבר אישור  –ככל שהעובדים שיוצבו ע"י המפקח, ידרשו לבצע שירותים במוסד חינוכי  .3.2.6
משטרה לפיו אין מניעה להעסקתם בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

 .2001-סדות מסוימים, התשס"אבמו

ביחס לכל פרויקט שהמועצה תהיה מעוניינת לבצע באמצעות המפקח, תוצא הזמנת עבודה  .3.3
 ספציפית ונפרדת.

 הוראות הסכם זה יחולו על ביצוע כל פרויקט לגביו תוצא למפקח הזמנת עבודה ספציפית. .3.4

לשהו שתבוצע ע"י המועצה איננה מתחייבת להיקף פרויקטים כלשהו ו/או להיקף עבודה כ .3.5
המפקח והמועצה תהיה רשאית לקבל שירותי פיקוח כאמור בהסכם זה גם באמצעות צדדים 
 שלישיים ו/או גורמים נוספים. המפקח מצהיר כי ידוע ומוסכם עליו כי אין בהסכם זה כדי להוות

כי  התחייבות כלשהי של המועצה לקבלת שירותי פיקוח ממנו בהיקף כלשהו וכי מוסכם וידוע לו
המועצה רשאית לקבל שירותי פיקוח מגורמים נוספים וכי הוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה 

 בעניין זה כנגד המועצה. 

3.6.  

של המועצה, והמוחלט לשיקול דעתה הבלעדי  בהתאםתעשה , מפקח להעבודה  מסירת .3.6.1
בשים לב לסוג הפרויקט לגביו נדרשים השירותים, מורכבות הפרויקט, אופן מתן 

ולשביעות רצונה של המועצה, וזאת בשים לב  ה, להערכתמפקח השירותים על ידי ה
בתקציבי הפרויקט, לרמת איכות השירותים  ולעמידתבלוחות זמנים,  ולעמידת

  וכיו"ב. וזמינות, רמת איכות העבודה בפרויקט, למידת וידהמוענקים על 

פופות לקבלת מובהר, כי מסירת מטלות בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, כ .3.6.2
 האישורים התקציביים המתאימים לביצוען. 

  –מסגרת תקציבית  .3.6.3

תקבע במסגרת הפרוייקט  –מסגרת תקציבית לביצוע שירותים ע"פ פרוייקט  .3.6.3.1
 לגביו ידרשו שירותי הפיקוח.
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האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה  .3.6.3.2
 בכלל. לביצוע שירותים בהיקף כלשהו ו/או 

כי המועצה   לזוכהכדי להבטיח חתימת הסכם זה הסר ספק מובהר, כי אין ב למען .3.6.4
לידיו מטלות ותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו  תמסור

 כל התחייבות של המועצה. זוכההיוצר כלפי 

, מובהר כי המועצה, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית ספק הסר למען .3.6.7
  זוכהלו/או שלא לפנות  לזוכהמסירת מטלה כלשהי  לצורךלערוך הליך תחרותי נוסף 

לצורך ביצוע מטלה כלשהי, ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או לערוך הליכים תחרותיים 
הייתה להיות מבוצעת במסגרת  אחרים בקשר עם ביצועה של מטלה כלשהי אשר יכולה

 מכרז זה, או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם להוראות הדין.  

 טענות כלשהו כנגד המזמין. ומודע לכך היטב ולא תהיינה למפקח ה .3.6.8

 מפקחהצהרות ה .4

 המפקח מצהיר בזאת, כדלקמן:

הסכם ולעמידה בכל מניעה משפטית/חוזית/כלכלית/מסחרית או אחרת להתקשרות לו כי אין  .4.6
 בכלל התחייבויותיו.

סיון, הכישורים והיכולת ישיונות, הידע, הניהרו/או לעוסקים מטעמו בפרויקט את יש לו כי  .4.7
מיטב כוחו, כושרו, ידיעותיו בברמה מקצועית נאותה, וכי יפעל לביצוע העבודות הדרושים 

 הסכם.הפי -ומסירותו לביצוע התחייבויותיו על

כי הוא בדק ויבדוק, בין בעצמו ובין באמצעות יועצים אחרים, את כל הטעון בדיקה וקיבל  .4.8
והוועדה  רשויותהמהמזמין את כל הידיעות שביקש לקבל בקשר לעבודות, הן באתר והן אצל 

, לרבות טיב לביצוע העבודותתנאים הפיזיים באתר, הדרושים הוא מכיר וילמד את ה .רחביתהמ
הקרקע וקיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים מכל סוג ואת התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים 

י פ-טענה מצידו, כי לא עמד בהתחייבויותיו על כל לא תישמע, וכי והאקולוגיים השוררים בו
 לשהו.כ הסכם, כיוון שלא סופק לו מידע חיוניה

בסמוך לגמר התכנון וכי יתכן שתעבור  תבוצענההעבודות באתר שכי ידוע לו שקיימת סבירות  .4.9
 באתר ואף יתכן, כי העבודות באתר העבודותביצוע תקופה ארוכה בין סיום התכנון לבין תחילת 

  תבוצענה בשלבים.
 מכל מקום, לא תהיה למפקח כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 .הפרויקט/ביצוע העבודותהכספי לבשים לב לאומדן  ,עבודותהלבצע את  כי ידוע לו שעליו .4.10

כי הוא מחזיק ויחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות  .4.11
ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(, 

 .1976-התשל"ו

 .1976-ראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכי הוא עומד בהו .4.12

 .1953-כי הוא יפעל בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג .4.13

מותנות בכך תהיינה  ,לביצוע הפרויקט ששירותיהם יוזמנו ,כי ידוע לו שהתחייבויות הקבלנים .4.14
בהסכם צוע העבודות יסופקו במועדים המתחייבים מדרישות לוח הזמנים ישתכניות ומפרטים לב

 לביצוע העבודות.

כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות והוא יודע שהמועצה מתקשרת עמו  .4.15
 -ו אלו, וככל שיחול, אם יחול, שינוי כלשהו בנכונות הצהרותיו אלו בסיס הצהרותי-בהסכם על

 על כך מייד למועצה.הוא מתחייב להודיע 
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כי יהיה זמין לכל קריאה מהמנהל ובסדר עדיפות ראשון על פני כל עבודה אחרת מחוץ לתחומי  .4.16
 המועצה ולרבות לצורך ישיבות במשרדי המועצה, ככל שיידרש לכך. 

כי אין במתן השירותים על ידו למועצה כדי להוות ניגוד עניינים כלשהו והוא מתחייב למסור  .4.17
 ווצר בביצוע השירותים. יבדבר כל ניגוד עניינים העלול להלמועצה הודעה 

 עבודותביצוע ה .5

והכל בהתאם  -עבודות, על כל הכרוך בהן ביצוע המקבל על עצמו את מפקח וה מפקחהמזמין מוסר ל
  : להלן יםהמפורט שלבי העבודהעבודות כוללות, בין השאר, את ה הסכם.הלתנאי 

העבודות חולקו לשלבים, הרי שכלל התחייבויות המפקח, ביחס  ]מובהר, כי הגם שלשם הנוחיות בלבד
 [. הפרויקטלכלל השלבים, חלות עליו לכל אורך 

מובהר בזאת כי ההחלטה על ביצוע שלבי הפרויקט כמפורט בהסכם זה הינה לשקול דעתו הבלעדי 
והמוחלט של המועצה, המועצה תהיה רשאית בכל עת לקבוע כי לא יבוצע איזה משלבי הפרויקט, בשים 
לב למגבלות תקציב, קצב התקדמות העבודות, העדר שביעות רצון מביצוע השירותים ו/או כל שיקול 

 חר.   א

 לא יבוצע מעבר לשלב נוסף טרם התקבל אישור מראש של המזמין. 

 הזמנת עבודה 

מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה, תפנה המועצה למפקח בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם  .5.6
' להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לביצוע עבודות 2ב'לנוסח הנכלל בנספח 

 "(. הזמנת העבודההלן: "פיקוח כמפורט בהסכם זה )ל

בהזמנת העבודה ייקבעו, בין היתר, מיקום הפרויקט הספציפי, לו"ז לתחילת ביצוע העבודות,  .5.7
דגשים/הוראות מיוחדות, לרבות ביצוע חלק מהשירותים נשוא הסכם זה בלבד ביחס לאותו 

 8.1פרויקט ותמורה כספית בגין ביצוע הפרויקט )שלא תעלה על שיעור התמורה הנקוב בסעיף 
 להסכם זה(. 

אך ורק באם תהיה חתומה ע"י מורשי ר בזאת כי הזמנת עבודה תחייב את המועצה מובה .5.8
 )גזבר וראש המועצה(.  החתימה של המועצה

 למען הסר ספק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד.  .5.9

   -פרוייקטים שיתבצעו במסגרת המילת"ב  .5.10

יקטים בתחום הביוב, לרבות ביצוע כל השירותים הנדרשים ע"פ הסכם זה בהתייחס לפרו
  –טים במסגרת מילת"ב קהפירוט הספציפי המתייחס לפרוי

 . 1יכללו גם את כל השירותים הכלולים בנספח ב' –שירותי ניהול /תיאום 

 . 1שירותי פיקוח יכללו גם את כל השירותים הכלולים בנספח ב'

  כללי

 קידום הפרוייקטי מטעם המועצה החל משלב רעיוני ועד לסוף תקופת הבדק.  .5.10.7

תיאום בין הגורמים השונים בפרויקט כגון המזמין, המפקח, המתכנן, גורמים  .5.10.8
)ועדת תכנון ובניה, ועדת  הפרויקטסטטוטוריים/משרדים ממשלתיים הנוגעים בקידום 
 ת"ב. מחוזית, משרד הבריאות, רשויות הניקוז, וכו'( והמיל

 הנדרשת ובאיכות, שנקבע הזמנים בלוח ,שנקבעה התקציבית במסגרת הפרויקט ניהול .5.10.9
 ההנחיות.  וכל התכנון לפי

 .למזמין אחרים ויועצים המפקח ,המתכנן של עבודתם אופן על בקרה ביצוע .5.10.10
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 הקבלן עמידת ווידוא, הביצוע וטיב זמנים לוחות ,תקציב בנושאי הקבלן על בקרה ביצוע .5.10.11

 .החוזה בדרישות

 .הבטיחות הנחיות כל י"עפ עבודה וידוא  .5.10.12

, הנדסיות חריגות מפני והתרעה, ההנחיות פי על ב"ולמילת למזמין דיווחים הגשת .5.10.13
 כספיות הצפויות בפרויקט. וחריגות ז"לו חריגות

 .הפרויקט שלבי בכל כלשהם חסמים ומניעת סיכונים ניהול .5.10.14

 .איכות והבטחת בקרת תיאום ,לפרויקט איכות מערך שהוגדר במידה .5.10.15

 .הפרויקט בתקציב שינויים אישור .5.10.16

 ביצוע כל שירות נדרש ע"פ הסכם זה.  .5.10.17

 ניהול ובקרה על התכנון הראשוני  -שלב א' 

 המיוחדים וסביבתו. ועל מנת לעמוד על תנאי ביקורים באתרעריכת  .5.10.18

ליווי המזמין בשלב הייזום, עד לקבלת החלטה על אופן הוצאת הפרויקט לפועל, כולל  .5.10.19
סיוע בהכנת פרוגרמה ראשונית, ביצוע סקרים, תב"ע תאומי תשתית, וממשק מול 

 גורמים סטטוטוריים. 

עריכת לוח זמנים לתכנון הפרויקט ולמסירת תכניות, דו"חות ייעוץ, מפרטים, מסמכי  .5.10.20
 מכרז וכיוצ"ב. 

 סיוע בהשוואת חלופות התכנון והמלצה לבחירת החלופה המיטיבה עם המועצה.  .5.10.21

הצגת הפרויקט בפני גורמי המקצוע הרלוונטיים מטעם המילת"ב לרבות ההכנות  .5.10.22
 הנדרשות להצגת הפרויקט בוועדות הנדסיות מקצועיות. 

 קבלת אישור סופי לתכנון ראשוני.  –מוצר סופי 

 ן המפורט שלב ב' ניהול ובקרה על התכנו

 ליווי הכנת התכנון המפורט על כל שלביו. .5.10.23

 הכנת מפרטים ומסמכי מכרז, תוך התאמתם לדרישות המילת"ב. .5.10.24

 זיהוי מקדים של עבודות נוספות וחריגות פוטנציאליות, ומניעתן. .5.10.25

 עריכת בדיקה מקצועית על אומדני התכנון. .5.10.26

 הכנת לוחות זמנים לביצוע הפרויקט. .5.10.27

 ים משותפים למספר רשויות/תאגידים.הצגת הסכם מייסדים בפרויקט .5.10.28

 בקרה ופיקוח על השגת האישורים הנדרשים לתחילת ביצוע הפרויקט. .5.10.29

ביצוע כלל ההכנות הנדרשות להצגת הפרויקט בוועדת ההשקעות במילת"ב, בתיאום עם  .5.10.30
 הפרויקט. מלווה

כל  סט תכנון מפורט מאושר לביצוע על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל –מוצר סופי 
 האישורים הסטטוטוריים ומתן אישור סופי לתכנון של מלווה הפרויקט. 
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 הכנה ופרסום מכרז –שלב ג' 

הגשה ראשונה של תחזית תזרים המזומנים למילת"ב. תזרים מזומנים שנתי יוגש בכל  .5.10.31
 לנהלי המילת"ב.  רבעון בהתאם

 ליווי הכנת הסט התכנוני למכרז ולביצוע . .5.10.32

 לפרסום המכרז.קבלת אישור המילת"ב  .5.10.33

 פרסום המכרז. –מוצר סופי 

 קבלן זוכה והוצאת צו התחלת עבודהסיוע בבחירת  - שלב ד'

 עריכת סיור קבלנים. .5.10.34

מתן חוות דעת מקצועית לבחירת ההצעה הטובה ביותר לרבות סיוע פעיל לוועדת  .5.10.35
 .המכרזים בהליך

 בחינת החלופות ובחירת הזוכה מטעם המזמין. .5.10.36

 לקבלן זוכה.קבלת אישור המילת"ב  .5.10.37

 בחירת קבלן זוכה ומתן צו התחלת עבודה. –מוצר סופי 

 תחילת ביצוע -שלב ה' 

בקרה ומעקב אחר האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרז, קביעת מסגרת   .5.10.38
 ועדכון תחזית תזרים המזומנים. תקציבית בהתאם,

 בדיקת תכניות עבודה מפורטות לביצוע והקמת הפרויקט. .5.10.39

ן בביצוע בדיקות שטח, הסדרי תנועה, קבלת אישורי חפירה ע"פ ליווי עבודת הקבל  .5.10.40
 עבודה. הנדרש בצו התחלת

 ניהול ערבות ביצוע. .5.10.41

 תחילת ביצוע העבודות בשטח.  –מוצר סופי 

 ניהול הביצוע הקבלני -שלב ו' 

 בקרה ופיקוח על עמידה של הקבלן בדרישות התכולה בחוזה ובמפרט.  .5.10.42

ת פתרונות לבעיות וחסמים, ודרישת פעולות תאום סדיר של תהליך הביצוע, הצג .5.10.43
 מתקנות.

 תאום פעולות הפיקוח העליון והטמעת הנחיות המתכנן לביצוע, שיינתנו מעת לעת.  .5.10.44

בפרויקטים בהם יופעל מערך איכות: מנהל הפרויקט מהווה גורם מרכז לתוצאות  .5.10.45
האיכות אשר נערכים ע"י מערך ניהול האיכות בפרויקט. אחראי על  בדיקות ומבחני

ודיווח בהתאם למלווה הפרויקט ולגורמי המקצוע מטעם  בחינת המלצות מערך האיכות
 המילת"ב.

שמירה על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב  .5.10.46
 במקרה של סטיות.

 ו"ז מאושר, עדכון הלו"ז במקרה של סטיותמעקב אחרי התקדמות הביצוע בהתאם לל .5.10.47
 שהתרחשו/צפויות.
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 עדכון תחזית תזרים המזומנים במקרה של סטיות לו"ז/תקציב. .5.10.48

 אישור חשבונות הקבלן וספקי המשנה, בהתאם לנהלי המילת"ב. .5.10.49

הגשת בקשות שינוי מאושרות לרבות ניתוחי מחירים ופירוט תביעות קבלנים עם הערכה  .5.10.50
 .כספית

 הגשת חשבונות קבלן חלקיים. – מוצרי ביניים

 ניהול מסירת הפרויקט למזמין -שלב ז' 

 ליווי הקבלן בביצוע הבדיקות הנדרשות ואישור מוכנות הפרויקט למסירה. .5.10.51

 עריכת דו"ח מסירה והגשתו למילת"ב. .5.10.52

 בדיקת ואישור חשבון סופי של הקבלן. .5.10.53

 בדיקה ואישור של תיק פרויקט סופי, בהתאם לנהלי מילת"ב. .5.10.54

 ערבות הבדק.ניהול  .5.10.55

 הגשת תיק פרויקט סופי למילת"ב.  –מוצר סופי 

  –פרוייקטים בתחום הביוב  .5.11

 . 1יכללו גם את כל השירותים הכלולים בנספח ב' –שירותי ניהול /תיאום 
 . 1שירותי פיקוח יכללו גם את כל השירותים הכלולים בנספח ב'

כולל הפרויקט ומתן המלצות לקידום הפרויקט בדרך מקצועית, מהירה ויעילה,  ליווי .5.11.7
כוז ניהול הליך התכנון ואישור יסיוע בבחירת יועצים ומתכננים וככל שיידרש, ר

 חשבונות ליועצים באחריות המפקח. 

 הפרויקטכל שלב של ב -בפני כל גורם רלבנטי בהתאם לדרישות המזמין  הצגת הפרויקט .5.11.8
 ת כפי שתקבע ע"י המזמין בהתאם לקצב ההתקדמות וצרכי המזמין.בתדירו -

או כל גורם  קבלניםהיועצים, העם  מכרזים/ותויהתקשר/בעריכת חוזיםהשתתפות וסיוע  .5.11.9
יועמ"ש בשיתוף ותאום עם  -המינהלי או בכל הקשר אחר  ,הקשר הטכניב מקצועי אחר,

 המזמין.

מחיר הפרויקט, רמת ביחס ל מין(זידי המ-)בכל עת שיידרש לכך על חוות דעתהגשת  .5.11.10
מהם וכן דרכים להתגבר  הסטייאו  יתתקציבמסגרת האו בבלו"ז ודיוק הביצוע, עמידה 

 .כךעל 

יסקור את התקדמות , שבועלפי דרישת המזמין ולכל הפחות אחת לש, בכתבהגשת דו"ח  .5.11.11
זה דו"ח  .רלבנטיתהנחיות וכן כל הערה  ,דרכים לפתרון, הצעות ייעול ,הפרויקט, בעיות

  ., כמפורט בהסכםיומן העבודה היומישל יכלול העתק 

, בפניות, בברורים, בתאומים, בהתייעצויות ובמו"מ בפני ועם הרשויות או בטיפול סיוע .5.11.12
ובכלל זה בבעיות הקשורות  ,תכנון וביצוע הפרויקטהנוגע לכל גורם אחר, בכל עם 

לביצוע העבודות. המפקח  ים, לרבות היתר בניה ככל הנדרשבקבלת אישורבפרויקט ו
 קבלת אישורי הרשויות.ומהיר ויעקוב אחר  שוטף ,טיפול רצוףיקפיד על 

היועצים, הרשויות, יועמ"ש  ,הקבלנים ,עם נציגי המזמין אום והשתתפות בישיבותית .5.11.13
 בכל שלב ככל שיידרש.  -רלבנטי אחר או עם כל גורם המזמין 
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אחר כל שלבי תדיר ניהול מעקב כן בתאום ואישור מראש של המזמין ו קביעת לו"ז .5.11.14
בלו"ז, כפי שיתעדכן מעת לעת לפי הנסיבות  היועצים והקבלניםהקמת הפרויקט, עמידת 

  וכו'. 
וידווח די המזמין י-ללו"ז שייקבע ויאושר עליפעל לקידום הפרויקט בהתאם המפקח 

קח יודיע המפ לפתרון.צעדים ומתן לכך תוך ציון הגורם מהלו"ז, למזמין על כל חריגה 
וכן יהיה למזמין, מבעוד מועד, על המועד הצפוי בפועל להשלמת כל שלב של הפרויקט 

 . למזמין מסירת כל שלבבנוכח 

או טענות /הוראות המזמין, של כל סוג תביעותעפ"י , השתתפות בבירורבירור או  .5.11.15
ניתוח הטענות לרבות ההיבטים , בפרויקטהקבלנים או גורמים אחרים דרישות של 
מתן כל בנוסף,  .הכספיים שלהן ומתן ייעוץ והמלצות למזמין בקשר אליהןהמקצועיים ו

, לפרויקטמעין משפטיים, שיתנהלו בקשר /סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים
כל ללא תמורה ה -בבוררות או הכנת חוות דעת שתוגש  ,מתן עדות בבית משפטלרבות 
 נוספת.

, לרבות ישיבות עם לפרויקטמועצה בהתייחס השתתפות בישיבות סטטוס הנערכות ב .5.11.16
 . הפרויקטראש המועצה לצורך מתן התייחסות לקצב התקדמות 

 .  מועצהליווי בגיבוש היבטי התקציב / התאמתו לצרכי ה .5.11.17

 יקוח על עבודות התכנון, היועצים, רישוי, אומדן תקציבי וכיו"בפ -שלב א' 

 וחדים וסביבתו.המי ועל מנת לעמוד על תנאי ביקורים באתרעריכת  .5.11.18

 המזמין בברור הפרוגרמה עם המתכננים והיועצים.  גייצו .5.11.19

יחד  הפרויקטבניית אומדן תקציבי לשלב התכנון )א'+ב'( ואומדן תקציבי ראשוני לכל  .5.11.20
 עם המתכננים והיועצים

ניהול התכנון, לרבות תאום עבודות התכנון בין היועצים השונים, מעקב אחר קצב  .5.11.21
התכנון, ריכוז תוכניות ובקרה על השלמת הליכי התכנון, עד התכנון, ניהול ישיבות 

 לקבלת היתר בניה.

, לרבות מעקב ביחס לקצב לפרויקטהנדרשים  בהשגת/קבלת כלל מסמכי התכנוןסיוע  .5.11.22
 התקדמות הליכי התכנון.

 .והיועצים ועדו, ההמרחבית לתו"ב עדהוהישוב, הומול ייצוג המזמין  .5.11.23

 , כפי שפורט לעיל.ולמסירת התכניותתכנון הלו"ז להשלמת הכנת  .5.11.24

 -ליווי הליכי התכנון ואישור פרוגרמה מול משרדי ממשלה ו/או גרמים מימון אחרים  .5.11.25
 ככל שקיימים. 

מסמכי וסיוע במהלך הכנת התכניות השונות. בחינת  , תיאוםהיועציםופיקוח על ליווי  .5.11.26
להוראות כל דין ן , הן אחד לשני וההפרויקטם, הן לדרישות התאמתו םהשלמתהתכנון, 

 . ונוהל

צורת לפרויקט, לרבות בכל הנוגע לאפיון התכנון והתאמתו  ,ייעוץ וסיוע ליועצים .5.11.27
 וכו'. םיסטנדרטיאו המפרטים וכתבי הכמויות, מפרטים מיוחדים 

, עמידת היועצים בו של הפרויקט ופיקוח אחר האומדן התקציביה ומעקב אחר בדיק .5.11.28
 הפרויקט.ללו"ז ( המתאים הכנת לוח תשלומים )תזרים הוצאות

 צמוד על עבודת היועצים. פיקוח .5.11.29

 .קצועיותהצעות קבלנים, ניהול מו"מ ומתן חוות דעת מבדיקת מכרזים,  -' בשלב 
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ך עריכתם לצורכן די היועצים וי-עיבודם עלפיקוח על , חישובם, ריכוז כתבי הכמויות .5.11.30
 . הסכם/נוהל משכ"ל/מכרזהכנת 

והאמצעים הדרושים לפרסום מסמכי התכנון , החומר כלה וריכוז בהכנייעוץ וסיוע  .5.11.31
ביחס למכרזים הפרויקט. התכניות שתוגשנה כל הליך נדרש אחר להשלמת או ים /מכרז

ועל המפקח  הצעות מחיר מפורטותלהגיש תהיינה מפורטות באופן שיאפשר לקבלנים 
  מוטלת החובה לוודא זאת.

לגבי הצעות הקבלנים ונאיות ות וחשבטכני-פורמאליות בדיקותוכן ביצוע סיוע  ,עוץיי .5.11.32
מתנאי  חריגות וסטיותניתוחן, עריכת טבלאות מפורטות המשוות ביניהן וציון ו

 . יםהמכרז

 ., ככל שיידרשבדבר מסירת עבודה לקבלנים ת לועדת המכרזיםומקצועיעריכת חוו"ד  .5.11.33

 ם קבלנים.ע בהירויות-או אי וליבון בעיות מו"מסיוע בניהול וניהול  .5.11.34

קבלנים וקביעת מסגרת הבהתאם להוצאות ההתקשרות עם  אומדן התקציביעדכון ה .5.11.35
 מעודכנת, בתיאום עם המזמין. תקציבית

 .פוף לאישור המזמיןובכ פי תנאי ההסכם-על ,התחלת עבודה" ויהוצאת "צו .5.11.36

 באתר העבודותוהמעקב אחר ביצוע  , הניהולשלב התיאום -' גשלב 

ל לכללי ומפורט בתיאום עם כלו"ז הכנת  ו,או תיקונ ואישור, מהקבלנים לו"זקבלת  .5.11.37
  .הגורמים

הקבלנים או , בתאומים, בהתייעצויות ובמו"מ בפני השתתפות בטיפול, בפניות, בברורים .5.11.38
  .פרויקטלהרשויות או כל גורם אחר, בכל הקשור 

 , סיוע והוראות לקבלנים בקשר לביצוע הפרויקט.הנחיותמתן הסברים,  .5.11.39

של גבהים ומרחקים של חלקיו השונים של הפרויקט, אשר  אישור סימוניםעל ביקורת  .5.11.40
 ים./ידי מודד-על ,כפי הנדרש ,ייערכו

אישור הכמויות של חלקי הפרויקט בדיקת באתר, לרבות  מדידותפיקוח על ביצוע ה .5.11.41
שבוצעו, בתאום עם הקבלנים ורישום המידות הסופיות והשינויים בהעתקי התכניות. 

 מהקבלנים, בדיקתם ואישורם. (as madeקבלת התכניות לאחר הביצוע )

 , סיוע והוראות לקבלנים בקשר לביצוע הפרויקט.הנחיותמתן הסברים,  .5.11.42

עבודות האת כל  ויפרטשדפי מדידה, כן פרויקט ולבקשר מפורט  יומן עבודה יומיניהול  .5.11.43
וכן הוספת  החתמת נציג הקבלן על היומן ודפי המדידה כאמור ,פרויקטבוהאירועים 
 היועצים. היומן יתאר את כל המתרחש בפרויקט באופן מלא ומדויק. הערות של 

, רישום בוהעבודות הקשורות והפרויקט  ביצועאחר והדוק מתמיד  מעקב ופיקוחקיום  .5.11.44
 כאמור. הליקויים תיקון הליקויים שיש לתקנם ופיקוח צמוד על השלמת ביצוע 

-ועל די הקבלניםי-וגשו עלשי בדיקת חשבונות ביניים, חשבונות סופיים ודרישות תשלום .5.11.45
בדיקת תנאי ההסכמים והמסגרת התקציבית  , תוךלפרויקטגורם רלבנטי ידי כל 

לאישור גזבר  ודי-דרישת תשלום שאושרו עלשנקבעה. המפקח יגיש את החשבונות/
 .של העבודות באתרע בפועל מדידה וחישוב כמויות הביצושנערכו לאחר וזאת  -המזמין 

 נים,למזמין ולקבלהעברת רשימות הפרויקט לפרטיו, , בדיקת םעריכת ביקורים שוטפי .5.11.46
 ויבצע ניםכי הקבלפיקוח ווידוא וכן  ,לבצעם ניםכל התיקונים שעל הקבלהמפרטות את 

על המפקח  .הבדקבמשך תקופות האחריות ווזאת גם  - התיקונים האמורים כנדרשאת 
בשל לשלם  ניםפיצוי שעל הקבלולהציע  ןלתקלא ניתן אלו פגמים  לקבוע ולדווח למזמין

 .כך
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 לקראת סוף תקופות הבדק והאחריות השונות למזמין וכן  במסירתובדיקת הפרויקט  .5.11.47
פיקוח על ביצוע  .י כל דין ובמידת הצורך גם במהלכןפ-י ההסכמים עם הקבלנים ועלפ-על

די י-מר ההסכם לאחר ביצוע התיקונים עלגאישור של  .ידי הקבלנים-התיקונים על
 אישור סופי של גמר ההסכם לאחר ביצוע התיקונים.מתן נים, והקבל

טיפול ותאום חיבורים לתשתיות כגון מים, ביוב, חשמל, תקשורת, מערכות כריזה, אש,  .5.11.48
 4אזעקות וכיו"ב. טיפול בהשגת כל הבדיקות והאישורים הנדרשים עד לקבלת טופס 

 ותעודת גמר מהועדה לתו"ב.  

למסמכי פרויקט ווידוא התאמתם בהחומרים והמוצרים  איכותבדיקת פיקוח על בקרה ו .5.11.49
ביצוע בדיקות מעבדתיות של ע"י , לרבות ומסמכי ההתקשרותלהוראות כל תקן התכנון, 

על טיב החומרים והמוצרים  . המפקח ידאג כי יבוצע פיקוחמוצריםהחומרים וה
רם ט ,גם במקומות העבודה והייצור שלהם יועציםוהתאמתם לתכניות ולהוראות ה

 הבאתם לאתר. 

 פקח, אשר יועסק במשרה מלאהמ-מהנדס באתר העבודות יימצא, כי המפקח ידאג לכך .5.11.50
, כפי שיידרש, לצורך ביצוע הפרויקט, ואשר יהיה בעל יכולת אישית ובאופן שוטף ורציף

 ומקצועית בניהול פעילות כדוגמת הפעילות בפרויקט בסוג ובהיקף זה ברמה מצוינת. 

לצורך תאום בין בהתאם לצורך ושיקול הדעת של המפקח  יותישיבות שבועקיום  .5.11.51
בכתב של ישיבות אלו יועבר למזמין סיכום מפורט  .העבודות המקצועיות השונות

  ולגורמים הרלבנטיים באופן שוטף.
 בכל עת שימצא לנכון. ,המזמין יזומן לכל ישיבה כאמור ויהיה רשאי ליזום קיום פגישות

וכן ניהול בקרה תקציבית חודשית על כל  הפרויקטתקציב  ומפורט שלעדכון שוטף  .5.11.52
ובו פירוט של  הפרויקטוכן מתן דו"ח למזמין על כל חריגה מתקציב , הקבלנים והספקים

כמויות, תביעות קבלנים  ,מקור החריגה וסיבתה, כגון: שינויי מדד, פרוגרמה, חוקים
 '.ווכ

 לתשתיות )חשמל, מים, טלפון וכו'(. חיבור המבניםסיוע למזמין בכל עניין הנדרש לצורך  .5.11.53

 לקראת סוף תקופות הבדק והאחריות השונות למזמין וכן  במסירתו הפרויקטבדיקת  .5.11.54
חר ביצוע אישור של גמר ההסכם לא ולאחריהן.ים עם הקבלנים /פי ההסכמ-על

 ישור סופי של גמר ההסכם לאחר ביצוע התיקונים.אמתן ידי הקבלנים ו-התיקונים על

ובכלל  לפרויקטמתקן" הכולל את כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים הכנת "תיק  .5.11.55
זאת, תכתובות, אישורים, חשבונות מצטברים וסופי שאושרו, כתבי כמויות מאושרים, 
תעודות אחריות, הסכמים, היתרי רשויות, תוכניות "עדות" ו/או כל מסמך נוסף 

 ו/או שיידרש ע"י המועצה.     לפרויקטהרלבנטי 

, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הנוגע לניהול תקציב הפרויקטקציב של ניהול הת .5.11.56
  -מחוייב המפקח לספק את השירותים הבאים  הפרויקט

הכנת תקציב ביצוע לפי פרקים )בינוי, פיתוח, תשתיות, ציוד וכד'( כולל  .5.11.56.1
 המועצה / מימון חיצוני. השוואה לתיקצוב 

יב לאורך כל התקופה יצוע בפועל מול תקצב –מעקב ובקרה תקציבית  .5.11.56.2
 מדי חודש.

דיווח ובקשה לאישור הוצאות חריגות )שלא נכללו בתקציב( במידה  .5.11.56.3
 .ועולות

 מניעת ביצוע הוצאות שלא אושרו ע"י המועצה. .5.11.56.4

ריכוז כל הפרטים הנדרשים ע"י הגוף  -במידה וקיים מימון חיצוני  .5.11.56.5
המממן, לרבות הכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשתם לגורם 
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גורם ריכוז הדיווחים ומילוי המסמכים הנדרשים לצורך דיווח ל, המממן
 לקבלת כספים.המממן 

בשחרור חסמים וקידום אצל הגורם המממן טיפול מול הרפרנטים 
 .תשלומים

 עבודותהאופן ביצוע  .6

על טעויות, שגיאות, חוסר בהירות, סתירות, אי ומיד עם גילוים,  ,ידווח בכתב למזמין המפקח .6.6
 .בביצוע העבודות ובמסמכי התכנון וכיו"בהתאמות 

עבודות ברמה מצוינת, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המתחייב לבצע את  המפקח .6.7
המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען, תוך מילוי דייקני של הוראות 

ראות שתינתנה לו וההו, דרישות הרשויות רחבית, מסמכי התכנון, דרישות הוועדה המהסכםה
האישורים רשויות לשם קבלת הדי המזמין, מפעם לפעם, ותוך טיפול שוטף ורצוף בפני י-על

 שינויים לתכניותביחס לשיון נדרשים וכיו"ב, כמו גם י, היתרי בניה וכל אישור ו/או רהנדרשים
 ולהיתרים האמורים, ככל שיידרשו.

עבודות במספר ובהכשרה הדרושה הבתחום עובדים על חשבונו, בהתאם לנדרש,  ,עסיקהמפקח י .6.8
  הסכם. הפי -על לשם מילוי התחייבויותיו באופן מושלם

 פקח, אשר יועסקמ-מהנדס באתר העבודות יימצא, כי בנוסף לאמור לעיל, המפקח ידאג לכך .6.9
לצורך ביצוע הפרויקט, ואשר יהיה בעל יכולת אישית ומקצועית בניהול פעילות כדוגמת הפעילות 

 בפרויקט בסוג ובהיקף זה ברמה מצוינת. 

עבודות אינן מתנהלות כתיקונן ואינן הככל שיתברר למזמין, כי צוות העובדים אינו מספיק וכי  .6.10
צוות העובדים ו/או להחליף עובד בצוות חייב לתגבר את  המפקחעונות על דרישות המזמין, יהיה 

 ו/או לשנות את הרכבו והכל בהתאם לדרישות המזמין.

מקבל על עצמו להתמיד במתן שירותים למזמין המפקח מתחייב לנהוג במקצועיות וביושר והוא  .6.11
 אף במקרה של חילוקי דעות.כל העת ו

ידה ויהיה, לא יפגע במהלך מתחייב לדאוג לכך שכל סכסוך עבודה בינו לבין עובדיו, במ המפקח .6.12
 עבודות.ההתקין של 

במסמכים וכן לעיין בכל עת,  מפקח,במשרד ההמזמין ו/או מי מטעמו רשאים לבצע ביקורים  .6.13
ימסור למזמין כל הסבר או מסמך המפקח  .עבודותהצוע יהקשורים בהתקדמות ובאופן ב

  ידו או מטעמו בקשר לעבודות.-שיידרש על
 זמין בכל עניין הקשור לביצוע העבודות. המפקח יישמע להוראות המ

יבוצעו בהתאם עבודה  ו כל שירותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח ידאג לדאוג ולפקח על כך ש .6.14
 וכן כל שירות נדרש נוסף, כמפורט בהסכם זה.קובץ הנחיות התכנון למצוין ב

 לוח זמנים .7

עבודות את האמצעים הע עבודות בשקידה הראויה וברציפות ויקצה לביצוהיבצע את  המפקח .7.6
תוך הסכמה והבנה שיש חשיבות  ,תיאום עם המזמין, היועצים והקבלניםבהראויים לביצוען, 

די המזמין מעת י-ייקבע עלבהתאם ללוח הזמנים שבמועד ומסירתו למזמין  הפרויקטלהשלמת 
 לעת.

רת עבודות דורשות עמידה במשימות רבות במועדים שונים, לרבות מועדי מסיהמוסכם ש .7.7
בהתייעצות  ,די המזמיןי-ולמזמין. עמידה בדרישות המועדים שינקבו עליועצים אינפורמציה ל

 הינה תנאי יסודי להסכם זה. ,מפעם לפעםהמנהל והמפקח עם 

, למרות אי קביעת המפקחי הסכם זה, יהיה על פ-בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על .7.8
ן, ברציפות ובהתחשב בצרכי יבזמן סביר בנסיבות העניהמועד כאמור, לבצע את הפעולה הנתונה 
 לוח הזמנים הכללי של הפרויקט וביצועו.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ©  

 

 27 נוסח סופי -למתן שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב   - 2-2020מכרז  -

חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח  המפקח .7.9
 הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין.

או את השלב שהיה עליו לבצעו  יסיים אותןעבודות או לא הלא יתחיל בביצוע  והמפקחבמידה  .7.10
בכתב ואם  במפקחבאותה עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין, יתרה המזמין 

ימים מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור, לא יחול שינוי בקצב התקדמותו  3תוך תקופה של 
מתן הודעה די י-עבודות, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה עלהו/או באורח ביצוע  המפקחשל 

  . למפקחימים מראש  7בכתב של 

עבודות עקב כח עליון, יהיה המזמין רשאי, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט הנגרם עיכוב בבצוע  .7.11
ידו. לצרכי -למועד שייקבע על וכן את ביצוע העבודות באתר עבודותהוהבלעדי, לדחות את ביצוע 

או מי מעובדיו  במפקחאישית הקשורה ענין זה מובהר כי, מחלה, חופשה, מילואים או כל סיבה 
למזמין בכתב לא יאוחר  פקחמידי ה-י סעיף זה תוגש עלפ-לא יחשבו כח עליון. בקשה לדחיה על

 יום מגמר פעולת הכח העליון. 15 -מ

 למפקחהתמורה  .8

  ניהול / פיקוח עבודותביצוע התמורה עבור 

הסכם, בכפוף לכך שהמזמין יזמין הבתמורה למילוי מלא וקפדני של כל התחייבויותיו לפי  .8.6
, המפקחדי י-עבודות עלהכל מושלם של ת ובכפוף לביצוע ועבודהאת ביצוע כל שלבי  מהמפקח

בסכום הקבוע בהסכם, תמורה כוללת וסופית בשיעור/זכאי לקבל מהמזמין  המפקחיהיה 
 ()יושלם ע"פ הפרטים בהצעה הזוכה -כמפורט להלן

אחוז שכ"ט  עלות הפרויקט 
 ניהול 

אחוז שכ"ט 
 פיקוח 

 אחוז שכ"ט כולל

    מלש"ח 2עד 

    מלש"ח 5

    מלש"ח  10

    מלש"ח  20

    מלש"ח  30

    מלש"ח 40

מלש"ח  50
 ומעלה

   

 המועצה שומרת את הזכות להתאים ולהפחית את אחוז התמורה, בהתאם לפרויקט. 

מועצה תהיה רשאית ה -₪  100,000יקטים בהיקפים קטנים, של עד בפרו –בנוסף לאמור לעיל  .8.7
במקרה  בצירוף מע"מ לכל שעת יעוץ.₪  250לקבל שירותים מהמפקח בתמורה לתשלום סך של 

התשלום יהיה כנגד ביצוע ודיווח בפועל בהתייחס לשעות היעוץ שבוצעו  –בו נדרשו שעות ייעוץ 
"י המפקח יצרף המפקח פירוט שעות ייעוץ שבוצעה ע"י המפקח, כאשר לחשבון חודשי שיוגש ע

  בפועל.  

זכאי בגין כל  המפקחמוסכם כי התמורה שנקבעה לעיל הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא  .8.8
בגין ביצוע לרבות  ,עבור המזמין לפי הסכם זה שהמפקח התחייב לבצעהשירותים והפעולות 

לא יהיה זכאי לתשלום ו/או תוספת אחרת  והמפקח, הקשורים לפרויקט קוניםישינויים ות
כן מוסכם כי התמורה כוללת את כל הוצאותיו של המפקח וכי המפקח לא יהיה זכאי  כלשהי.

 לכל תמורה נוספת, לרבות החזר הוצאות או כל תשלום אחר מכל מן וסוג שהוא. 

והכנת  למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תשא בתשלומי אגרות, עלויות מדידה
מפות או תשריטים, העתקות וצילומים להם יהיה זקוק המפקח לצורך ביצוע העבודות נשוא 
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הסכם זה, וזאת בכפוף לקבלת אישור מאת המועצה ובכפוף לקבלת חשבוניות מס מתאימות 
 בגין ביצוע התשלום בפועל ביחס להוצאה כאמור. 

שלב ושלב הוא יהיה זכאי לחלק ישלים רק חלק מעבודות כל  המפקחמוסכם כי בכל מקרה בו  .8.9
 . מזמיןמשיעור התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף עבודתו בגין אותו שלב לפי קביעת ה

י שיעור הנגזר פ-עלמבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, ככל שהתמורה למפקח תיקבע בהסכם  .8.10
בפועל, כאשר  יקטהפרוי עלות פ-)ולא כמחיר קבוע(, יחושב שכרו של המפקח על הפרויקטמעלות 

דכני ביותר שאישר המזמין, פי האומדן הע-בפועל יחושב שכרו על הפרויקטעד להיוודע עלות 
א יעלה סכום התמורה על סכום התמורה המרבי שנקבע בהסכם, ככל ל -כאשר בכל מקרה 

 שנקבע.

התשלומים משמעה כל  -" הפרויקט"עלות ביצוע ו/או  "בפועל הפרויקטעלות לעניין ההסכם, "
להקמת  במישריןהקשורים הראשי מטעם המזמין בלבד,  ןידי המזמין לקבל-שישולמו על

במישרין אשר המפקח פיקח  ,או לביצוע העבודות לפי תכנונם או המלצתם של היועצים הפרויקט
  .העבודותבאתר  ןעל ביצוע

 
 הרכיבים הבאים:כוללת את  אינהבפועל"  הפרויקט"עלות 

אגרות והוצאות בגין והמסים הנדרשים ביחס לקרקע ו/או  הפרויקט מחיר הקרקע נשוא .8.10.7
תשלומים וממשלתיים ו/או ם יליאמוניציפחובה תשלומי ו/או  היתרי בניה ורשיונות

תשלומים לרשויות ו/או תשלומים לגופים מוסדיים  ו/או לחברת החשמל לישראל בע"מ
  תשלומים למינהל מקרקעי ישראלאחרים ו/או 

 ו/או הוצאות עקיפות אחרות. הוצאות מינהלהמטעם המזמין ו/או  ,שכר היועצים .8.10.8

במסגרת לא נרכש או תוכנן ש -ין אם הוא מחובר למבנה ובין אם לאו ב - עלות ציוד .8.10.9
די הקבלן הראשי במסגרת י-ו/או לא בוצע או הותקן על הפרויקטעבודות התכנון נושא 

  ידי המפקח.  -עלטופל  ו/או לא הפרויקט
 

ציוד ריהוט, מיזוג, עיצוב, תאורה, מערכות חשמל וכיבוי אש וכן הלאה, אשר מובהר כי 
 הפרויקטדי הקבלן הראשי, לא ייכללו במסגרת עלות י-לא נעשו או בוצע או הותקנו על

 ולא תשולם בגין עלויות אלו תמורה נוספת כלשהי למפקח. 

המצטרף  ,מוסףמס ערך או  עלות אחרת של הוןות, התייקרויות או כל ת, עמלוריבי .8.10.10
 .פי ההסכם-על לתשלום כלשהו

 עמלת החברה למשק וכלכלה.  –במכרזי החברה למשק וכלכלה  .8.10.11

למען הסר ספק, כל העלויות המפורטות בסעיף זה, לרבות מע"מ שיתווסף לתמורה  .8.10.12
מסגרת "עלות הפרויקט בפועל" לצורך חישוב התמורה לא ייכללו ב -לקבלן המבצע  

 למפקח. 

ובהר בזאת כי ככל שהמזמין יטיל ביצוע עבודה נוספת כלשהי על למען הסר ספק, מ .8.10.13
על המפקח  -ום נוסף כלשהו הכרוכה בתשל -המפקח שאינה כלולה במסגרת הסכם זה 

לפנות למועצה לקבל מראש אישורה בדבר תוספת עלויות, ככל שקיימות. בהעדר 
 שינוי בתשלום למפקח.  לא יחול -הסכמה 

שבהם תשלום התמורה נגזר מעלות הפרויקט בפועל, מובהר ומוסכם כי במקרים  .8.10.14
יבוצע באמצעות החברה למשק וכלכלה ו/או במהלך דומה העמלה  והפרויקט

וכלכלה ו/או לגוף דומה אינה נכללת במסגרת עלות –שמשולמת לחברה למשק 
 הפרויקט בפועל.

לפי שעות נקבעה התמורה בהזמנת העבודה הפרטנית  אםמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,  .8.11
 , תחולנה ההוראות הבאות:עבודה בפועל

  מע"מ, לכל שעת עבודה בפועל.₪ +  250סך של  –ישולם לפי שעות עבודה בפועל  .8.11.7
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 )לא ישולם שכר בגין זמן נסיעות, בפועלמקצועית  עבודה דקות 60 -כ תיחשב עבודה שעת .8.11.8
 .לשעה התעריף מן יחסי שיעור ישולם השעה מן חלקעבודות פקידותיות וכו'(. בגין 

היקף השעות המרבי להשלמת מלוא השירותים, באופן מלא ומקצועי, לא יעלה על היקף  .8.11.9
 השעות המרבי שייקבע בהזמנת העבודה )אם ייקבע(.   

 אבני הדרך לתשלום שכר הטרחה עבור שירותי הניהול: .8.12

 

אחוז משכ"ט  שלב / אבן דרך
 עבור ניהול*

 אופן התשלום ייקבע על פי

אומדן התכנון  %4 ניהול התכנון הראשוני –שלב א 
 המפורט**

 מלא, בהשלמת השלב

 מלא, בהשלמת השלב אומדן התכנון המפורט %4 ניהול התכנון המפורט –שלב ב 

 מלא, בהשלמת השלב אומדן התכנון המפורט %11 הכנת ופרסום המכרז –שלב ג 

 מלא, בהשלמת השלב אומדן התכנון המפורט %4 סיוע בבחירת קבלן זוכה –שלב ד 

 מלא, בהשלמת השלב אומדן התכנון המפורט %7 קידום תחילת הביצוע –שלב ה 

ניהול הביצוע הקבלני  –שלב ו + ז 
 ומסירת הפרויקט למזמין

 שלבי, על פי התקדמות הביצוע ערך ביצוע קבלני %70

ואיכות עבודת בסמכות המזמינה, לאשר או לפסול תשלום וזאת על פי הערכתה את שלמות *
 מנהל הפרויקט.

ערך הפרויקט בשלב א' יחושב על פי האומדן הראשוני, אולם יקוזז / יושלם בדיעבד על פי **
 אומדן התכנון המפורט אשר יוצג בשלב ב.

 לדוגמה:  

 מלש"ח 4 -עלות ביצוע קבלני   מלש"ח ;  4.5 –אומדן התכנון המפורט 

 פיקוח ו+זשלב  שלב ה שלב ד שלב ג שלב ב שלב א 

בסיס 
 לחישוב

4.5 
 מלש"ח

4.5 
 מלש"ח

4.5 
 מלש"ח

4.5 
 מלש"ח

4.5 
 מלש"ח

 מלש"ח 4 מלש"ח 4

אחוז לפי 
 אבני דרך

%4 %4 %11 %4 %7 %70 %100 

 %3 %2.42 %2.42 %2.42 %2.42 %2.42 %2.42 אחוז שכ"ט 

סה"כ לאבן 
 דרך

4,356  ₪ 4,356 ₪ 11,979 
 ₪ 

4,356 ₪ 7,623  ₪ 67,760  ₪ 120,000  ₪ 

 מע"מ המחלקים באופן הבא:₪ +  216,074–סה"כ לתשלום 

 מע"מ₪ +  96,074–עבור ניהול 

 מע"מ₪ +  120,000 –עבור פיקוח 

היה ונקבעו שלבי עבודה, או שלבי תשלום, לא יעלו שעות העבודה/הסכומים לחיוב על  .8.12.7
  מספר השעות/הסכומים המרביים שנקבעו לכל שלב )אם נקבע(.

קדם בכתב של מעבר מביצוע שלב עבודה אחד לשלב עבודה אחר יחייב אישור מוכן, -כמו
 המנהל, כתנאי לביצוע ולתשלום לנותן השירות.
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 ניוד שעות עבודה בין שלב אחד למשנהו, יחייב אישור של המנהל, מראש ובכתב.  .8.12.8

8.13.  

אם בתום העבודות  –במקרים שבהם התשלום הינו לפי אחוז מביצוע העבודות בפועל  .8.13.7
רר שהתשלומים למפקח עפ"י האומדנים היו גבוהים ממה שהגיע לו לפי עלות יתב

יקוזז ההפרש מתשלומים אחרים של המזמין למפקח או שהוא יידרש  –העבודות 
להחזירם ולמפקח לא תהיינה כל טענות בגין כך. האמור לעיל יחול בהתאמה גם במקרה 

 צוע העבודות בפועל.שבו בתום העבודות הסתבר שהאומדן היה נמוך מעלות בי

במידה ובתום העבודות יתברר כי היקף  – במקרים בהם התשלום הינו ע"פ שעות עבודה .8.13.8
לא כולל מע"מ, התשלום למפקח יעשה ע"פ אחוז ₪,  100,000העבודות בפועל עולה על 

 מביצוע העבודות בפועל )בהתאם לתעריף הרלבנטי לעיל( או ע"פ מחיר לפי שעות עבודה
 . לפי הנמוך מבין השניים – הקבוע לשעהבהתאם לתעריף 

 ייקבעו בהתאמה לשיעורים שישולמו לקבלני ביצועמועדי התשלום למפקח עבור ביצוע העבודות  .8.14
למען הסדר הטוב, במקרה בו  עבודות הקבלנים ובכפוף לתנאי התשלום הקבועים בהסכם.

לם בהתייחס , שכ"ט כאמור ישוהפרויקטהתשלום הינו ע"פ שכ"ט שנגזר מעלות ביצוע 
 מצטברים שיוגשו ע"י הקבלן, בכפוף לעמידת המפקח בדרישות ההסכם.  לחשבונות

ם/ אבני הדרך מועדי תשלו  -במקרה של שירותים שיתבצעו במסגרת פרוייקט של המילת"ב  .8.15
כמפורט בסעיף  – לתשלום יקבעו ע"פ הוראות המילת"ב וקצב שחרור הכספים ע"י המילת"ב

 . לעיל 8.12

 יבוצע ברציפות או הפרויקטד יבוצע ביחס לכל העבודות באתר שתבוצענה, בין אם צמופיקוח  .8.16
 וסף בגין כך.ללא כל תשלום נ -בשלבים 

היקף התמורה, לא יהיה כל לבכל נושא כספי הקשור לתמורה ו/או להגדלת היקף העבודות ו/או  .8.17
 בכתב.  מראש ונתן לכך אישור המזמין תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין, אלא אם גזבר 

 למזמין. המפקחשולם כנגד חשבוניות מס שימסור תהתמורה הנ"ל  .8.18

זכאי בגין  המפקחהינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא בהסכם מוסכם כי התמורה שנקבעה  .8.19
וכן כל עלות או  ,הסכםהעבור המזמין לפי  שהמפקח התחייב לבצעכל השירותים והפעולות 

לא יהיה  והמפקח לפרויקטהקשורים  קוניםישינויים ותבגין ביצוע לרבות ך, הוצאה הכרוכה בכ
 רציפות או בשלבים.ביבוצע  הפרויקטאם וזאת בין  - זכאי לתשלום ו/או תוספת אחרת כלשהי

 סדר ותנאי תשלומי התמורה .8.20

, ישולם בתנאים של המזמיןדי י-שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על המפקחכל חשבון של 
, ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד החשבון ימים מיום אישור "45עדף + שוט"

 ,אלא אם הסיבה לעיכוב האישור נעוצה ,יום 15שנקבע לתשלומו. תקופת האישור לא תעלה על 
למרות האמור בסעיף זה, מובהר כי במידה ופרוייקט  , בהגשת חשבון לא נאותה.המזמיןלדעת 

 ני, יתכנו שינויים בתנאי תשלום בין השאר בשים לב למימון החיצוני והוראותיהיה במימון חיצו
  חוק מוסר תשלומים.

 השירותים את בפועל שיבצע הקבלן"י ע שיוגשו מצטברים לחשבונות בהתאמהישולם "ט שכ
  .בהתאם לאבני הדרך כמפורט לעיל

הוא יהיה זכאי לחלק משיעור  ,ישלים חלק מעבודות כל שלב ושלב המפקחמקרה בו במוסכם כי  .8.21
מזמין, בקיזוז התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף עבודתו בגין אותו שלב לפי קביעת ה

 נזקים שנגרמו )ככל שנגרמו( למזמין בשל התנהלות המפקח. 

לא המפקח  ,מוסכם כי ללא אישור מראש ובכתב של גזבר המזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .8.22
 ועל המפקח החובה לדאוג לקבלת אישור זה. כל תמורה נוספתל לקביהיה רשאי 

  –עכבון  .8.23
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מכל חשבון וזאת עד  10%מכל סכום שיגיע למפקח, תהיה המועצה רשאית לעכב עד  .8.23.7
 להשלמת ביצוע השירותים / מלוא התחייבויות המפקח בפועל.

למען הסר ספק, ככל שהמפקח לא השלים את השירותים, ישמש העכבון כפיצוי  .8.23.8
 מוסכם, אותו תהיה רשאית המועצה להפחית מכל סכום המגיע למפקח ע"פ הסכם זה. 

 המפקחשל נוספות התחייבויות  .9

מהאחריות המקצועית  המפקחמסמכים אחרים אינו משחרר את ללתכניות או המזמין אישור  .9.6
 והעבודות. ין אחריות כלשהי לטיב התכנוןהמלאה ואין למזמ

לא יבצע ו/או יורה על דעת עצמו על ביצוע פעולה ו/או עבודה כלשהי, אשר איננה כלולה  המפקח .9.7
 .ידי המזמין-במסגרת העבודות המאושרות על

כבא כוחו של המזמין  המפקחבמגעים עם הרשויות המוסמכות בכל הנוגע לאישור התכניות יפעל  .9.8
לא יגיש כל תכנית או תיקונים לתכנית לרשויות  שהמפקחך אותו לכך, ובלבד והמזמין מסמי

 די המזמין.י-אלא אם אושרה קודם לכן על או שניתן כל התחייבות בשם המזמין, המוסמכות

 בפרויקטעם היועצים שת"פ ותיאום , העסקת .10

תכנון או יעוץ  צועילבנוספים , יועצים טהפרויקפי אופי -חשבונו, על-על ,רשאי להעסיק המזמין .10.6
  במקצועות השונים.

המפקח מתחייב לקיים שיתוף פעולה מלא עם כל היועצים וכן עם המפקח הראשי שייקבע ביחס  .10.7
 לפרויקט.

 המפקח מתחייב לעבוד בשיתוף מלאה עם מנהל הפרויקט.  .10.8

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .11

 - לאחר השלמתו )להלן, במהלכו והחוזהכל דבר שהובא לידיעתו עקב על שמור בסוד המפקח י .11.6
)למעט  סודיהמידע הישמרו על סודיות שהוא ומי מטעמו (, ולנקוט בכל אמצעי כדי המידע הסודי

 .מידע שהוא נחלת הכלל, או מידע שהגיע למזמין שלא בקשר עם התקשרות זו(

וד עניינים בין נותן השירות מתחייב שהוא או מי מטעמו העוסק בפרויקט לא יימצא במצב של ניג .11.7
ו עיסוקיהם האחרים לבין ביצוע השירותים. נותן השירות ידווח למזמין, מיד, על כל עניין שיש ב

 משום חשש לקיומו של ניגוד עניינים, והמזמין יחליט על אופן המשך ההתקשרות. 

, כי הוא 2/11נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .11.8
לקיים את כלל הוראותיו, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור פי נוהל זה ו-ייב לנהוג עלמתח

 די הגורמים הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי בחוזה.י-חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

להסרת ספק, נותן השירות לא יתקשר ולא יקבל תמורה כלשהי, עקיפה או ישירה, מגורמים  .11.9
 פרויקט, ולרבות קבלנים, ספקים, יועצים, עובדים וכיו"ב. היה ולנותן השירות קשריהמעורבים ב

מיד עם החתימה על החוזה  אשכולעבודה עם גורמים בעלי זיקה לפרויקט, הוא יודיע על כך ל
 . אשכולו/או עם היוודע לו עליהם, והוא יפעל בעניין זה לפי הוראות ה

 המפקחאחריות  .12

נזק אחר, בין במהלך העבודות ובין רכוש, בין נזק ממון לגוף בין לאחראי לכל נזק, בין  המפקח .12.6
ובין לאחר מכן, שייגרם למזמין או למי מטעמו או לכל צד שלישי או לכל עובד, כתוצאה ממעשה 

ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל -ידו, בין אם נגרם על-בין אם נגרם על- המפקח או מחדל מצד 
 . ותבין במישרין ובין בעקיפין, הנובע ו/או הקשור לביצוע העבוד -למרותו  הנתון
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מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל  המפקח .12.7
ברשלנותו הפר את התחייבויותיו ו/או יגרום  והמפקחנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם להם, במקרה 

 .לנזקים, הפסדים )לרבות אובדן רווחים( ו/או לאחריותו כלפי צד שלישי למזמין ו/או למי מטעמו

תכניות, מסמכי  המפקחידו. אישר -עבודות המבוצעות עלהפי דין לטיב -לבדו אחראי על המפקח .12.8
פי דרישה -הסכם, או עלהפי -על מפקחהידי -אשר תוכננו או בוצעו על ,תכנון או מסמכים אחרים

מאחריותו המקצועית  המפקחכאמור את המזמין ור או דרישת , לא ישחררו אישהמזמיןשל 
 המלאה ואין באישורים ו/או בדרישות כנ"ל כדי להטיל על המזמין ו/או על עובד מעובדיו אחריות

 כלשהי לטיב התכניות והמסמכים האמורים ולכל הנובע מיישומם.

 1965-והבנייה תשכ"ה את העבודות בסטייה מהיתר הבניה או בניגוד לחוק התכנון המפקחביצע  .12.9
גוד לכל תקן מחייב פיו ו/או בני-תכנון ו/או בניגוד לכל תקנה ו/או צו עלהו/או בניגוד להנחיות 

ו/או שלא ברמה או בטיב הנאותים, זכאי המזמין,  רו/או באיחו רו/או בחס ו/או בניגוד להסכם
פיצוי מלא על  מפקחהדין, לדרוש ולקבל מאת  פי-על הסכם אוהפי -בנוסף לכל זכות אחרת על

 ההוצאות או נזקים שייגרמו למזמין כתוצאה מן האמור לעיל.

צד שלישי, לרבות כל כלפי המזמין וכלפי  המפקחמבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, אחראי  .12.10
 כלפי עובדיו ועושי דברו, לנזקים ברכוש ו/או בגוף שייגרמו מכל סיבה שהיא עקב ביצוע עבודות

 ב ליקויים או פגמים בתוצר התכנוני.התכנון ו/או עק

ט לשלם לצד שלישי לרבות לעובדיו ו/או עושי דברו של המזמין ידי בית המשפ-יחויב המזמין על .12.11
פוי מלא לטובת יבש המפקחייב הסכם, יהיה חהפי -אחראי להם על שהמפקחכספים או נזקים 

זאת בכפוף לכך שהמזמין ו -ט לשלם ידי בית המשפ-המזמין של כל סכום שהמזמין יחוייב על
אפשרות להצטרף להגנה  זמן סביר וניתנה למפקח על הגשת התביעה כנגדו תוך למפקחהודיע 

  כנגד התביעה )בין באופן ישיר ובין כצד ג'(.
פיצוי עבור הנזקים  המפקחין לקבל מאת אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בזכות המזמ

 וההוצאות שייגרמו למזמין בענין זה, או בכל אופן אחר בגין הפרת ההסכם.

 ביטוח .13

לבצע ולקיים, המפקח זה, מתחייב חוזה על פי כל דין ועל פי המפקח מבלי לגרוע מהתחייבויות  .13.6
זה, את הביטוחים ה חוזעל חשבונו ובאחריותו, במשך כל תקופת ביצוע  התחייבויותיו נשוא 

ובאישור על קיום  להלן, בסכומים ובתנאים שלא יפחתו מהמפורט להלןזה  13בסעיף המפורטים 
  .(אישורה -להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן  כנספח ג'ביטוחים המצ"ב 

  - ביטוח אחריות כלפי הציבור )צד שלישי(  .13.7

ו/או המפקח ד שלישי(, על פיו יפוצו ירכוש ביטוח אחריות כלפי הציבור )צהמפקח  .13.7.7
עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו, בגין אחריותם החוקית )לרבות 

זה ו/או בקשר עם ביצוע מחוזה אחריותם השילוחית(, כלפי צד שלישי הנובעת 
 .זהחוזה ההתחייבויות נשוא 

במסגרת העבודה ההנדסית המועסקים עובדים גם כלפי המפקח הביטוח יכסה את חבות  .13.7.8
נשוא הסכם זה ושאינם מבוטחים על ההנדסית  הבמסגרת העבודואשר מועסקים על ידו 

 , כמפורט להלן.פי הפוליסה לביטוח חבות מעבידים

ה, ו/או הפועלים מטעמ ה, עובדיהמועצהאת  לכלולהכיסוי על פי הפוליסה יורחב  .13.7.9
למעשי  ןו/או בגין אחריותדסית ההנכמזמין העבודה  הבגין אחריות כמבוטחת נוספת,

 .ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמוהמפקח  ולמחדלי 

 .ייכלל סעיף אחריות צולבת  .13.7.10

ייחשב כרכוש צד שלישי לצורכי פוליסה המפקח או לעובדי המועצה רכוש השייך לעובדי   .13.7.11
 .זו

ביטוח יעשה בשים לב לטיבה, היקפה וערכה של העבודה ההנדסית ועבודות תכנון  .13.7.12
 .המפקחפות של נוס
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 מקצועיתביטוח אחריות   .13.8

שותפיו, המפקח, ירכוש "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" על פיה יבוטחו המפקח  .13.8.7
 העבודה ההנדסית.מנהליו, עובדיו וכל אדם אחר הפועל בשירותו בקשר עם 

 למעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמו.המפקח הביטוח יורחב לכסות את אחריות  .13.8.8

ה, ו/או הפועלים מטעמ הו/או עובדיהמועצה של  ןסות את אחריותהביטוח יורחב לכ  .13.8.9
וכל הפועלים מטעמו. המפקח כמזמין העבודה ו/או למעשי ולמחדלי  כמבוטח נוסף,

 .לעניין זה ייכללו הנ"ל בשם המבוטח

ו/או המפקח התאריך הרטרואקטיבי בביטוח יהיה לא יאוחר ממועד תחילת פעילותו של  .13.8.10
 (6שישה )זה והביטוח יכלול תקופת גילוי שלא תפחת חוזה ם הפועלים מטעמו בקשר ע

 .חודשים

 .הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת .13.8.11

בדן ובדן השימוש בהם או עיכובם, אובדן מסמכים, אוהביטוח לא יכלול כל חריג בדבר א .13.8.12
 .שימוש או עיכוב ומעשה אי יושר על ידי עובדי המבוטח

גבול האחריות בפוליסה יעשה בשים לב לטיבה, היקפה וערכה של העבודה ההנדסית  .13.8.13
אירוע וסה"כ לתקופת ל - שקל 2,500,000יהיה  המפקח,ועבודות תכנון נוספות של 

 .הביטוח

מתחייב להחזיק ביטוח אחריות מקצועית על שמו, בתוקף כל עוד מתקיימת המפקח  .13.8.14
 אחריותו על פי דין.

 מעבידיםחבות ביטוח   .13.9

כלפי המועסקים על ידו  ועל פיו תכוסה אחריות ,ירכוש ביטוח חבות מעבידיםהמפקח  .13.9.7
-של  פחת מסךתבביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה, בגבול האחריות אשר לא 

 רה"ב לאירוע ולתקופת הביטוח.א$  5,000,000.-$ ארה"ב לתובע ומסך של  1,500,000.

כמעביד לנזק שנגרם  תימצא אחראיתאם  ת המועצההביטוח יורחב לכסות גם את אחריו .13.9.8
 .בשם המבוטחהמועצה  יכללתאו למועסקים על ידו. לעניין זה המפקח לעובדי 

המאושרת לעסוק בביטוח במדינת  מוכרת ובעלת מוניטין,הביטוח ייעשה בחב' ביטוח  .13.9.9
 המועצה,לטובת כן והמפקח והפוליסות תעשינה לטובת המועצה שתאושר ע"י ישראל, 

 יחד ולחוד )ביטוח צולב(.

יום  (60ששים )ומתן התראה של המועצה כן תכלולנה הפוליסות סעיף ביטול שיבוב כנגד  .13.9.10
 לפני ביטול.

 עמד חתימת החוזההנ"ל במהאישור מקור מן -העתקלמועצה מתחייב להמציא המפקח  .13.10
ני תחילת ביצוע ימים לאחר חתימת הסכם זה או לפ)שבעה(  7 -לא יאוחר מו

יחזור וימציא את המפקח  .המוקדם מבין המועדים(לפי התחייבויותיו על פי ההסכם  )
כל עוד עומד ההסכם בתוקפו ו/או נמשכים וזאת האישור מידי תום תקופת ביטוח 

את אישור מבטחיו לגבי קיומו המפקח ימציא  השירותים על פיו.  על פי דרישת המועצה
ב לעורכו על פי ימחוהוא ופה כאמור, כל עוד של ביטוח אחריות מקצועית אף מעבר לתק

נה תנאי יסודי י. המצאת האישור החתום האו כל עוד קיימת לו אחריות ע"פ דין ההסכם
 .בהסכם זה

הסכם העבודה ההנדסית הנקוב במועד תחילת תקופת הביטוח יהא מועד תחילת ביצוע  .13.11
המפקח  ביניהם,המוקדם מלפי בפועל, העבודה ההנדסית תחילת ביצוע מועד או זה 

הביטוחים בתוקף כל עוד עומד הסכם זה בתוקפו ו/או כל עוד את מתחייב להחזיק 
כי ביטוח המפקח נמשכים השירותים על פיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב 
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אחריות מקצועית יוחזק על ידו בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות 
 .שר עם ההסכםבקעל ידו שנעשתה 

רשאית,  את הביטוחים המפורטים לעיל, או חלק מהם, תהא המועצההמפקח לא ביצע  .13.12
אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים במקומו, ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות לו 

מתחייב בזאת להחזיר לחברה כל סכום ששולם עבור המפקח בגין הביטוחים כאמור. 
וכן  הוצאה נלווית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל

רשאית, מבלי לגרוע מזכויותיה לסעדים  , והמועצה20%הוצאות תקורה בשיעור של 
אחרים על פי כל דין, לנכות ולקזז כספים אלו וכל הוצאות שייגרמו לה בקשר עם כך, 

 .בכל זמן שהואלמפקח מכל תשלום שיגיע ממנה 

כדי לשחרר את המפקח ו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי זה אין באמור בסעיף  .13.13
כל  זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המועצהחוזה מאחריות כלשהי על פי המפקח 

יהא מנוע המפקח מוצהר ומוסכם כי  זה ו/או בדין.בחוזה חובה נוספת מעבר לאמור 
הנדרשים והיקפם. כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים  מלהעלות כלפי המועצה

נם בבחינת דרישה ימוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור, ה ,למען הסר ספק
ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות המפקח לית המוטלת על אמינימ

 . האחריות בהתאם

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו ובאישור על קיום ביטוחי  .13.14
לוודא כי קבלנים וקבלני משנה מטעמו יעמדו בדרישות  המפקחתחייב , מהמפקח

 .הביטוח כמפורט בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו ובאישור

בגין כל סכום אשר יושת על מי מהן,  מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצההמפקח  .13.15
 או שאינם מבוטחים ע"פ הפוליסות עקב הפרת תנאי הביטוחים אשר התחייב לערוך

 .האמורות

  -תקופת ההסכם  .14

תקופת )להלן: " מיום חתימת החוזה חודשים 12עד לתקופה של זה יהיה בתוקף הסכם מסגרת  .14.6
קרי מיום ______________ ועד ליום _______________.  "(תקופת ההסכם אוההתקשרות 

במהלך התקופה כאמור תהיה רשאית המועצה לפנות למפקח   לצורך ביצוע עבודות. למען הסר 
 ספק, התקבלה הזמנת עבודה במהלך תקופת ההסכם, ישלים המפקח את העבודה הרלבנטית.

היה להאריך את הסכם המסגרת עד למען הסר ספק, במידה ופרויקט שהחל לא יסתיים, ניתן י
 לתום השלמת הפרויקט הספציפי.

חודשים כל  12תקופות נוספות של עד  4 עד הצדדים יהיו רשאים להאריך את תקופת הסכם זה ב .14.7
אחת. במידה שהוארך תוקף ההסכם, יחולו הוראות הסכם זה במהלך תקופת הארכה, בשינויים 

 המתחייבים.   

, כולו או חלקו, בהודעה מראש ההסכםלבטל את  תרשאיהמועצה ל, מבלי לגרוע מכל האמור לעי .14.8
לא תהיה כל טענה או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו למפקח ולמפקח ימים  30של 

 למועדעד וזאת  - עבודות שביצע בפועל עבור המזמין, כמפורט להלןלקבל את התמורה בגין 
  י הוראות ההסכם.  פ-ותיו בעניין זה עלביטול ההסכם, בכפוף לעמידה במלוא התחייבוי

אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת ההסכם ובמקרה כזה 
תהא המועצה רשאית לקזז מסכום התמורה של המפקח כל נזק או הוצאה או עלות שנגרמו 

  למזמין.

הו מאת המפקח  במהלך למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלש .14.9
תקופת ההתקשרות, ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להתקשר עם גורמים אחרים 

  לצורך ביצוע עבודות מהסוג המוסדר בהסכם זה. 

 ההסכםביטול / סיום  .15

מוסכם בזה בין הצדדים, כי המזמין יהא זכאי להביא מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה,  .15.6
 בכל אחד מהמקרים הבאים: - , בכל עתלאלתרהסכם זה לקיצו 
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הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ואותה התחייבות  המפקח .15.6.7
 -המזמין די י-לא תיקן את ההפרה אחרי שהוזהר על והמפקחמעיקרי ההסכם הינה 

 תוך הזמן שנקבע בהתראה. 

צוע ימבחינת מועדי ב, בין השאר, מפקחכי רמת הבצועים של ה במפקח,המזמין התרה  .15.6.8
לא  והמפקחשרותי התכנון, רמתם, איכות או מבחינה אחרת, אינה עונה על דרישותיו, 

את ביצועה של  המפקח,לדעת  ,המבטיחים -ימים מקבלת ההתראה צעדים  7נקט תוך 
 העבודה ברמה ו/או באיכות ו/או במועד הדרושים.

 הפסיק לקיים שגרת עבודה סדירה במשרדו. המפקח .15.6.9

 או שהבטוח אינו עונה על דרישות הסכם זה. המפקחהביטוח המקצועי של פקע  .15.6.10

 נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית. המפקח .15.6.11

ו/או הוגשה בקשה  הוצא צו כונס נכסים נגדוו/או בפשיטת רגל ו/או בפירוק  המפקח .15.6.12
 ימים ממועד הגשתה. 30בעניינים אלו שלא סולקה תוך 

 .מהןאו חלקים  ותרוצה לבצע את העבוד הודיע למזמין שאין הוא יכול או המפקח .15.6.13

 ממלא את תפקידו באופן רשלני. המפקחיוכח למזמין, להנחת דעתו, כי  .15.6.14

ימים רצופים או  30אינו ממלא אחר התחייבויותיו, לתקופה העולה על  המפקחיוכח כי  .15.6.15
 יום מצטברים בשנה. 60במשך 

גרת הליך למועצה כי הסכם זה נחתם עקב טעות או שההסכם בוטל במס התברר .15.6.16
 משפטי.  

 -המזמין את כל התשלומים המגיעים לו עד ליום ביטול ההסכם ישלם  כאמור,בוטל ההסכם  .15.7
, בניכוי הנזקים שנגרמו בהתאם להתקדמות בשלבי העבודה ובהתאם לשיקול דעתו של המזמין

י פ-למזמין כתוצאה ממחדלי או ממעשי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכויות המזמין על
 .הוראות כל דין

- - -  

לעיל,  15.1ביוזמת המזמין, שלא בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף הובא ההסכם לידי גמר  .15.8
 את התמורה עבור שלבי העבודה שהתבצעו עד למועד זה  למפקחישלם המזמין 

 )גמר ההסכם(. 

כל תביעה ו/או טענה  של ה סילוקוויה 15.3כי התשלום כאמור בסעיף  ,מאשר ומסכים המפקח
 יגרמו יו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח צפוי ו/או הוצאות שנגרמו ו/או 

 המפקחמחמת הבאת ההסכם ליד גמר כאמור והדבר יהיה בגדר מתן הסכמה של  מפקחל
 לא יתנגד לכך. והמפקח -אחר פקח עבודות למהלמסירת המשך 

- - - 

, רשאי המזמין סכםו/או ביטול הה פי הסכם זה-על המפקחבכל מקרה של הפסקת עבודת  .15.9
, וכן הפרויקט, לצרכי ו/או במסמכים המצויים ברשות המפקחמפרטים או ב/להשתמש בתכניות ו

 .המפקחעבודות באמצעות אחרים ללא צורך בהסכמת הלהמשיך את 

ו ו/אעבודות בגין פקיעת הכי בכל מקרה של הפסקת  ,על מנת למנוע ספק, מוצהר ומוסכם .15.10
מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי המזמין למסור את המשך העבודות  -ההסכם הפסקת ו/או ביטול 

ו/או השלמתן לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה במסמכי התכנון, כולם או מקצתם, כראות עיניו, 
  .למפקחללא כל תמורה, שכר או פיצוי 

 למפקח לא תהיה כל התנגדות או טענה או דרישה בשל כך. 

אחראי לכך, שכל החתימות הנדרשות ממנו לשם קבלת היתרים ו/או לתעודות גמר יה המפקח יה .15.11
יחתמו  -פי כל דין -ידי כל רשות ו/או על-על תמכל סוג שהוא ו/או כל חתימה אחרת הנדרש
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עבודות, המשכן הידרש לשם המשך העבודות באתר ו/או לשם השלמת יכאמור על כל מסמך ש
 ן השונות לתכנית.ו/או קבלת אישור רשויות התכנו

 פיצויים מוסכמים .16

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או  .16.6
לגבות מהמפקח פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו המפקח לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ 
ההסכם ו/או בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו המפקח  לא מילא אחר 

  -להלן התחייבויותיו, לרבות כמפורט

 

מס' 
 סידורי

נושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל 
 מקרה

 סכום בש"ח 

1.  
מהתמורה המגיעה  10% אי עמידה בזמנים

 עבור כל חודש עיכוב מפקחל
2.  

אי עמידה בדרישות ההסכם, כאשר ההפרה 
 ימים מיום הדרישה 7לא תוקנה בתוך 

 למקרה₪  500

3.  
הרלבנטי הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם 

 במועצה
 למקרה₪  500

4.  
ביטול הסכם ע"י המפקח ו/או בקשת המפקח 

 להפסיק את ההתקשרות במהלך פרוייקט 
פיצוי מוסכם בשיעור ההפרש 
שבין שכ"ט שהיה אמור לקבל 
המפקח לבין שכ"ט לו יהיה 
זכאי המפקח האחר שיקבע 
 ע"י המועצה לביצוע השירותים 

 

 ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ  .16.7

 הסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא המפקח. .16.8

 

קביעת המועצה לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ולמפקח לא תהיה כל תביעה  .16.9
 או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בגין כך. 

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  .16.10
 לרשות המועצה ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המועצה הן במצטבר. 

 

 מפקח בסיום עבודת המסמכים  /מסירת תכניות  .17

קיבל על עצמו שהמפקח הבעלות על כל התכניות, התרשימים, החישובים וכל שאר המסמכים  .17.6
 תיחשב כמועברת למזמין, מרגע קבלתם  או לפקח על ביצועם/עריכתם להכינם

לתבוע מיהיה מנוע  המפקחיהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. והמזמין , המפקחידי -על
כספים בגין השימוש במידע זה כאמור, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או מכח דיני עשיית 

  רט לתביעה בגין זכותו לתמורה הנקובה בהסכם זה.עושר וכיו"ב, פ
 י הוראות כל דין והסכם זה. פ-אולם, אין בהוראה זו משום קביעת אחריות והאחריות תיקבע על

עבודות או עם סיומו של הסכם זה בכל דרך שהיא, לרבות ביטולו, ימסור ביצוע העם גמר  .17.7
, דוי-החומר אשר בידו או הוכן על ת כלא -ימים מיום גמר ההסכם  3וך ת -המפקח למזמין 
  בקשר לעבודות.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ©  

 

 37 נוסח סופי -למתן שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב   - 2-2020מכרז  -

סבר הידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כלל החומר והמסמכים, תוך מתן  המפקח .17.8
 והדרכה )ככל שיידרש( של כלל המסמכים והחומר כאמור.

 

 העברת זכויות .18

ל צד ג' וכן כי המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה לכ למפקח,מוסכם וידוע  .18.6
, וזאת מבלי לקבל את הסכמת המפקח לאחר הפרויקטלמסור את הזמנת ביצוע עבודות הקמת 

לא ידרוש כל תוספת תמורה בגין כך ויהיה מחויב בהתחייבויותיו לפי הסכם זה גם  המפקח. לכך
 אם תבוצע ההעברה כאמור.

 ל זכות או חבות לפיו ואינואינו רשאי להסב ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו או כ המפקח .18.7
 בכתב.וביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש  את רשאי למסור לאחר

 זכויותיו או חובותיו  המפקחהעביר מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הזהירות בלבד,  .18.8
ולן או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר, יישאר כפי הסכם זה, -על

 הסכם.הפי -הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו על

 

 קבלן עצמאיהמפקח  .19

 מצהיר בזאת, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות למזמין.  המפקח .19.6

ו/או עובד  המפקחו בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין מצהיר בזה, כי אין בהסכם זה, א המפקח .19.7
יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי  ומעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמ

יהיו  ,י הסכם זהפ-לצורך ביצוע התחייבויותיו על המפקח, ייד-הוא ו/או כל העובדים שיועסקו על
ן יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מי בלבד ולא היו ו/או המפקחוייחשבו כעובדי 

 וסוג שהוא. 

ו/או למי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר  המפקחכל התשלומים לעובדי  .19.8
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 

בתור שכזה  המפקחל המסים וההיטלים החלים על לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כ
  המפקחידו לצורך ביצוע התחייבויות -לגבי העובדים שיועסקו על

י הסכם זה וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות פ-על
הא המזמין לא יו -דו במלואם ובמועדם י-ולמו עלויש המפקחפי הסכם זה יחולו על -על המפקח

 אחראי לכך, בכל אופן וצורה. 

מצהיר ומאשר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א  המפקח .19.9
פי -א אינו חל עליו ו/או על השירות עלידי קבלני כ"-כהגדרתו בחוק וכי חוק העסקת עובדים על

 הסכם זה. 

לו ומוסכם עליו, כי ההרשאה הניתנת , כי ברור המפקחמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר בזאת  .19.10
בסיס -לו בהתאם להוראות הסכם זה והתמורה הנקובה בהסכם, ניתנת לו, בין השאר, על

הצהרותיו ובין השאר, כלל התחייבויותיו בהתאם לפרק זה בהסכם, המצג שיצר כלפי המזמין 
 יד וכי הוראות חוקאין ולא מתקיימים יחסי עובד ומעב המפקחוהנחתו של המזמין, כי בינו לבין 

  העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א אינן חלות על התקשרות זאת. 

מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין ו/או מי מטעמו,  המפקח .19.11
או בחוק העסקת או מי מעובדיו לבין המזמין,  המפקחשעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין 

בגין כל נזק ו/או הוצאה שהמזמין ייאלץ לשאת בהם ו/או לשלם עובדים באמצעות קבלנים וכן 
-מי מטעם המזמין על הנ"ל, בין אם תופנה כלפי המזמין ו/או יםפי החוק-על ותכתוצאה מתביע

 די צד ג' כלשהו.י-טעמו ו/או עלמו/או מי  המפקחידי עובד של -ו/או על המפקחידי 

ובין אם  המפקחידי -ור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין עלהאמ .19.12
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר, -ו/או על המפקחידי עובד של -תועלה על
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כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו  המפקחהקשור בו, ובהקשר זה יראו את 
 .למפקח

 

 ל חיוני המועצה כמפע .20

המפקח מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  .20.6
ים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים יקיומ

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

בתקנות שעת חירום )סמכויות הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור  .20.6.7
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .20.6.8
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה )נוסח 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .20.6.9
 .1971-חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .20.6.10

ראת ו/או הו 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי המפקח המשמשים לצורך ביצוע העבודות 

 ור. והוא ימשיך לבצע את השירותים גם בתקופת החירום כאמ נשוא ההסכם העיקרי

 

 שינויים בכתב -ויתור קיזוז,  .21

לפי הוראות או לא השתמש המזמין או לא הפעיל זכות כלשהי מזכויותיו לפי הוראות הסכם זה  .21.6
לביצוע התחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה, כולן  למפקח יכל דין, או נתן המזמין אורכה כלשה

 יראה הדבר כויתור על אותה זכות.יאו מקצתן, לא 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה שלא ייעשו בכתב וייחתמו  .21.7
 די הצדדים, לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.י-על

פי הסכם זה, -בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או שיגיע לו מהמפקח, בין על המזמין .21.8
 ע למפקח.הסכם אחר או כל סכום קצוב אחר, מכל סכום המגיע או שיגי

 

 הודעות ומענים .22

הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת  כתובות .22.6
לאחד הצדדים או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

 שעות ממועד המשלוח. 72

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

     _________________   __________________ 
 המפקח         המזמין      

 

 תאגיד אישור עו"ד במקרה שהמפקח 
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אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
החתימה של המפקח, וחתימתם, בצירוף  מורשי -_______________________ת.ז __________________ 

  .לכל דבר ועניין חותמת המפקח, מחייבת את המפקח

 

 

         ______________________ 

 ,עו"ד            
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 1נספח ב'
 מפרט השירותים הנדרשים

  –יחול על השירותים השונים הנדרשים מאת המפקח  –תוספת למפרט/ הוראות ההסכם 

 
 ותיאום פרוייקטים יכללו :תפקידי ניהול  .1

 
ארגון צוות המתכננים כולל קביעת לוח זמנים להגשת תוכניות לאישור הוועדות ולרשויות  .1.1

 המוסמכות.
 

ת המכרז מול הצוות העוסק בנושא נהל את תהליך עריכת חוברולבמקביל להכנת התוכניות,  .1.2
 יועצים משפטיים, מתכננים ונציגי הרשות(.)

 
 ה בהמלצותינו על נתונים פרוגרמאתים וסטנדרטים נדרשים. הכנת החומר למכרז תלוו .1.3

 
ארגון המכרז וחוברות המכרז הכולל את כל הנתונים וההסכמים המשפטיים והפצתו במסגרת  .1.4

 פרסום המכרז.
 

 ביצוע סיור מציעים למכרז והפצת סיכומים. .1.5
 

קוד במידה לאחר קבלת הצעות המציעים למכרז, הכנת טבלת השוואות לוועדת מכרזים כולל ני .1.6
 ונדרש.

 
לאחר קביעת קבלן זוכה, ליווי הקבלן בכל אבני הדרך כולל קביעת לוח זמנים מתואם לתחילת  .1.7

 ביצוע ולמשכה.
 

ליווי הקבלן ופיקוח על ביצוע העבודות ברמת עמידה בתנאי המכרז והסטנדרטים שנקבעו בו  .1.8
 ואיכות העבודה.

 
 וע.ביצ תכנון מול –וחות זמנים ל -מעקב אחר הקבלן הזוכה .1.9

 
 קבלת עבודה ביחד עם נציגי הרשות בגמר עבודות הקבלן. .1.10

 
 תפקידי פיקוח פרוייקטים יכללו: .2

 
 מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם ודיווח למזמין. .2.1

 
, פיקוח על ביצוע העבודות ברמת עמידה בתנאי המכרז והסטנדרטים שנקבעו בו ואיכות העבודה  .2.2

אישור ביטוחים בתוקף, ערבות ביצוע וכל הדרוש מהקבלן המבצע על פי תנאי תוך וידוא קיום 
 .המכרז, בטרם הנפקת צו תחילת עבודה לקבלן

 
 .הפרויקטשמירה על המסגרת הכספית של החוזים עם המבצע במשך כל תקופת ביצוע  .2.3

 
 שינויים בתוכניתעדכון העלות במקרה של סטיות ודיווח למזמין כולל מקור הסטייה וסיבתה. כגון  .2.4

כל סטייה מהמסגרת הכספית שנקבעה להסכם, תאושר תחילה על ידי הגורמים המקצועיים אצל 
המזמין ותקבל חתימת גזבר המועצה, מראש ובכתב, בטרם אישור הסטייה )תוספת העלות( לגורם 

 .המבצע
 

ת השתתפות בישיבות תיאום קבועות )לפחות פעם בשבוע, ביום קבוע מראש( לשם הבטח .2.5
השתלבות נכונה של המבצע הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח זמנים. סיכום בכתב של 

 הישיבות יועבר למזמין.
 

והעברתם  , אישורםאחריות למהלך תקין של קליטת חשבונות המבצע, בדיקתם המפורטת .2.6
 לתשלום.
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המבצע  , אשר יאושרו בכפוף לעמידת הקבלןחשבונות סופיים יחד עם המזמין ה ואישורבדיק .2.7
 ASבדרישות הקבועות והמתחייבות על פי מכרז זה )לרבות ולא רק, ערבות טיב, קבלת תכניות 

MADE והעברתן לאגף ההנדסה בתצורה המתאימה לצורך עדכון בסיס הנתונים. 
 

המפקח אחראי לוודא, כי העסקת קבלן משנה ו/או מנהל עבודה כלשהו תאושר על ידו אישית,  .2.8
 .הפרויקטקבלני של כנאמר בחוזה לביצוע ה

 
שביצועו הושלם, בנוכחות המזמין והמתכנן לאחר סיום כל העבודות של הקבלן  הפרויקטקבלת  .2.9

 בהתאם לחוזה )מסירה(.
 

רישום התיקונים, השלמות ושיפורים הנדרשים מהקבלן בשעת הקבלה, פיקוח על ביצועם וקבלתו  .2.10
 שבוצע. הפרויקטהסופית של 

 
במשך תקופת הבדק )אחריות( של הקבלן, רישום התיקונים הדרושים בתום  הפרויקטבדיקת  .2.11

תקופת הבדק. פיקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת 
 הבדק.

 
בהתאם לצורך והבטחת ביצוע יעיל לפי המפרטים ולפי לו"ז  הפרויקטפיקוח מקצועי על ביצוע  .2.12

קף כל המתרחש בקשר עם ביצוע העבודה יומי, בו ישת-ן עבודה ורישום יוםשנקבע וכן ניהול יומ
 והחתמת נציג הקבלן.

 
 פיקוח על טיב העבודה, החומרים והמוצרים על פי התוכניות, המפרטים והוראות המתכנן. .2.13

 
שבוצעו, בתיאום עם נציג הקבלן  הפרויקטבדיקה, אישור ו/או ביצוע מדידת הכמויות של חלקי  .2.14

 בונות.ואישור חש
 

השתתפות עם המזמין במשא ומתן עם הקבלן לעניין שינויים ותוספות וקביעת מחירים סופיים עם  .2.15
 הקבלן.
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 2ב'נספח 

 דוגמת הזמנת עבודה
 לכבוד

_________________ 
 א.נ;

 
 2020לשנת  ע"פ הסכם מסגרת שנחתם ביום ________ –הנדון: הזמנת עבודה לביצוע שירותי פיקוח 

 לבינך ביום ___________ )להלן: חבל מודיעיןבהתאם להסכם המסגרת שנחתם בין המועצה האזורית 
 כדלקמן: לפרויקט"(, הנך מתבקש לבצע את השירותים נשוא המסגרת ביחס הסכם המסגרת"

 היקף כספי מוערך של העבודות/ פרוייקט ___________________. 

 _____________________________________________.מיקום הפרויקט : 

 מהות הפרויקט )סוג העבודות שיבוצעו באתר( :_____________________________.

 מועד לתחילת ביצוע הפרויקט: ______________________________

 שיעור התמורה: %____________

 רת(. להסכם המסג 8.1)לא יעלה על שיעור התמורה הנקוב בסעיף 

 תקציב המועצה לביצוע הפרויקט/מס' תב"ר _____________________

 על הזמנת עבודה זו חלות כל הוראות הסכם המסגרת. 

הזמנת עבודה זו תחייב את המועצה רק במידה ותהיה חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה )גזבר וראש 
 המועצה(. 

 א יאוחר מיום ________________. יש להשיב את הזמנת העבודה, חתומה ע"י המפקח, ל

  –עכבון 

מכל חשבון וזאת עד להשלמת  10%מכל סכום שיגיע למפקח, תהיה המועצה רשאית לעכב עד  -
 ביצוע השירותים / מלוא התחייבויות המפקח בפועל.

למען הסר ספק, ככל שהמפקח לא השלים את השירותים, ישמש העכבון כפיצוי מוסכם, אותו  -
 עצה להפחית מכל סכום המגיע למפקח ע"פ הסכם זה. תהיה רשאית המו

 אישור המפקח

אני מאשר קבלת הזמנת עבודה זו. השירותים נשוא הסכם המסגרת יבוצעו ע"י ביחס לפרויקט הספציפי אליו 
 מתייחסת הזמנת העבודה, ע"פ הוראות הסכם המסגרת וכמפורט בהזמנת עבודה זו. 

__________________     _________________ 

 חתימה + חותמת )במקרה של תאגיד(       תאריך

 

 

____________________ 

  חבל מודיעיןמועצה אזורית 
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 נספח ג' 

 _____________לבין האזורית חבל מודיעין  אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.האמור בפול

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 :שם

מועצה אזורית חבל 
   מודיעין

  

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מוצריםמזמין ☐

מועצה אזורית חבל מודיעין,  ☒
הישוב מבוא מודיעים והגופים 
המשתייכים אליה  , ותאגידים 

 שבבעלותה 

 ת.ז./ח.פ.

 

 

 :  מען

 שוהם    10מודיעים  

  

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 רכוש 

 

         

         

         

         

 

 צד ג'

    2.500,000 

למקרה 
 ותקופה

 307  302   שח
313    316  
318  327  

(331  12 
 ח'(
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 כיסויים

 

 אחריות מעבידים

    6,000,000 

 למקרה 

17,000,000 

 לתקופה

 307 302   שח
309  314  
316  327 

 

 אחריות מקצועית

    2,500,000  

למקרה 
 ותקופה

  302  303   שח
327   

(331  12 
 ח'(

 

          

          

 

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

 

ביצוע פרויקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת המנהל לפיתוח תשתיות ביוב עבור לבלת שירותי תכנון וניהול פיקוח ק
   2 \2020  המועצה, הכל כמפורט במסמכי מכרז

 כללי (שרותי תכנון פיקוח ובקרה ) 076קוד שרות  . 2יועצים מתכננים                               031קוד שרות   .1

 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  

  

  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 חתימת האישור

 המבטח:



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ©  

 

 45 נוסח סופי -למתן שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב   - 2-2020מכרז  -

 

 נספח השירותים  -ספח  נ

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072 שירותי ניטור 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 תכנון ובקרה )בניה(שירותי פיקוח,  005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 בודות קבלניות גדולותע -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 הובלות והפצה

 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים

 090 - 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 - 021 הריסות/פינויים

 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט

 096 - 026 סולת, פינוי והובלהפ -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ©  

 

 46 נוסח סופי -למתן שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב   - 2-2020מכרז  -

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 ח אדםוכ

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע

 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד

 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 חזוקה/ שירות/ וחלפיםת -מעליות 

 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה

 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים

 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות

)לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות נופש וטיולים 
 046 לילדים

- 
116 

 117 - 047 ניהול מבנים

 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ

 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ

 123 - 053 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(

 124 - 054 אטרקציות פארק שעשועים ומים/

 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
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 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות

 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים

 136 - 066 שירות לאומי

 137 - 067 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות

 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת

 נספח סעיפים מיוחדים  -נספח 

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 

 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 

 376 - 306 זק בעת שהות זמנית בחו"לנ -הרחבת צד ג' 

 377 - 307 בלנים וקבלני משנהק -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 תוצאתי עבור מבקש האישורכיסוי אובדן 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 חר )יש לפרט(א -מבוטח נוסף 
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 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 389 - 319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

בקש מ - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 האישור

320 - 390 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 392 - 322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח

 393 - 323 אישורמבקש ה - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים

 395 - 325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור מבקש

327 

- 

397 

 398 - 328 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 399 - 329 לטובת גורם אחר )יש לפרט(שעבוד 

 400 - 330 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 401 - 331 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(

- 332 - 402 

- 333 - 403 

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 343 - 413 
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 נספח הנכסים המבוטחים -נספח ה'

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 
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  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

 

 ________________________ אצל המציע _________________________ )להלן_ -אני משמש כ .1
לקבלת , חבל מודיעיןאשר פרסמה המועצה האזורית  2/2020מס'  פומבי(,  שהגיש הצעה למכרז המציע -

 -)להלן המילת"ב בתחום הביוב לרבות במסגרת פרויקטים  בורשירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע ע
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק  .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –י שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם מ  - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  כר העבודה.מטעם המציע על תשלום ש 

 .1981-הגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכ      -    "שליטה"

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה

 

 באוקטובר 31 -"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס 
י ו/או לפ 1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  לפי חוק 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
י חוק שכר ו/או לפ 1991-ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כד

עד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ,אך במו 1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

       על המציע.לא חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

       ל המציע והוא   חלות ע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. מקיים    

חלות על  9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

       עובדים. 100-מהמציע מעסיק פחות 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  מציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים ה
 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998
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   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
נה , הוא פ1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .8
 עד ההתקשרות.ימים ממו 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים 

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2'דנספח 
 

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 
 .,א. נג.

( במסגרת הצעתי במכרז מציעה -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   2/2020

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 כדלקמן : הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1

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 

 ות״.זוג, הורה, בן או בת, אח או אח ןב -רוב״ לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״ק

המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .2.2
 הקובע:

  -לעניין זה, ״חבר מועצה״  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.לקרובו בעלי שחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או 

 הקובע כי:לפקודת המועצות )נוסח חדש(  59סעיף  .2.3

  ,שותפו, סוכנו או וגוז-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל

דה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שיש לעובד בהסכם העבו
 ״.שירות מהשירותים שהמועצה מספקת

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

ן סוכ בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  המועצה אין לי: מליאתבין חברי  .3.1
 או שותף.

אחוזים בהונו או  עשרהו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על אין חבר מועצה, קרובו, סוכנ .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

או אם מסרתי הצהרה  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, .4
 לא נכונה.

 אמת. וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

 מקומיותה צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .6
רשאית להתיר  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן )מועצות אזוריות(

, ובלבד שהאישור ותנאיו מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 פורסמו ברשומות.

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת  ______________תאריך:_

 אישור עו"ד 
 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 3'דנספח 

 מציערטי פ

 

 שם המציע: _______________________  .1

 מס' התאגיד / עוסק מורשה: __________________________                    .2

 שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________ .3

 המציע:_________________________________________________________ כתובת .4

 טלפון:_________________________ פקס:__________________________________ .5

 דואר אלקטרוני: _______________________________________________________ .6

__________, טל' סלולארי: שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:_______ .7

______________________ 

  שמות בעלי המציע: .8

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ._____________________ ת.ז. _______________________3

  לפרט את בעליו של אותו תאגיד()אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש 

 שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________________ .9

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ____._____________________ ת.ז. ___________________3

 

 חתימת המציע:_______________________
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 4'דנספח 

 תצהיר 

  ך במציעממולא ע"י מנהל / גורם מוסי -עמידת המציע בדרישות סף כשירות וניסיון להוכחת 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:להצהיר את האמת וכי אהיה 

משרד  /_______________________, מס' תאגיד __________אני משמש כמנהל בחברת _______ .1
( והוסמכתי על המציע - )להלן _________________/ עוסק מורשה _________________________

למתן שירותי ניהול  2/2020ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מסגרת מס' 
עבור ( מכרזה -)להלן  תכנון וניהול פיקוח ביצוע עבור פרויקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת המילת"ב

 (.המועצה -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 _________________________________. -כתובת המציע  .2

  - צוות המציע .3

בצוות המציע ___________________ מהנדסים הרשומים בפנקס המהנדסים כהגדרתו בחוק המהנדסים 
__________ מהנדסים המועסקים מתוכם _____ -בתחום הנדסה אזרחית   1958והאדריכלים התשי"ח 
 מהנדסים עמם קשור המציע בהסכם התקשרות._________________ -ע"י המציע כשכירים ו

בצוות המציע ___________________ הנדסאים הרשומים במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 
מתוכם  -הנדסה אזרחית   בתחום  2012 -כהגדרתו בחוק ההנדסאים המוסמכים התשע"ג 

_________הנדסאים עמם ________ -_______________ הנדסאים המועסקים ע"י המציע כשכירים ו
 קשור המציע בהסכם התקשרות.

להלן פירוט צוות המהנדסים / הנדסאים שיספקו שירותים למועצה, ככל שהמציע יקבע כזוכה )ידוע לנו כי 
איש יש להציג לפחות  – יירשם להלן יידרש לספק שירות למועצה ככל שהמציע יקבע כזוכה/הצוות המוצע 

  ישמש כמנהל פרוייקט ש -בדרישותצוות אחד העומד 

השכלה  שם  תפקיד 
)מהנדס / 

 הנדסאי( 

ותק בעבודה  ותק בתחום  מספר רישיון
אצל המציע 

 עם המציע  /

רשיון 
 רכב/ רכב 

       מנהל פרויקט 

       אחר

       אחר

       אחר

 

 

 

 

 הינו כדלקמן:לעניין ניסיון ניסיון המציע לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .4
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שם  מס'
 הפרויקט

תיאור 
תמציתי 

של 
 הפרויקט 

היקף 
כספי של 

 הפרוייקט 

תקופת 
 הביצוע

תיאור 
השירותים 
 שהוענקו 

זהות 
מזמין 
 העבודה

איש הקשר  
אצל מזמין 

העבודה 
 ותפקידו

פרטים 
ליצירת 

 קשר 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 

  –ניסיון בפרויקטים של המילת"ב  .5

שם  מס'
 הפרויקט

תיאור 
תמציתי 

של 
 הפרויקט 

היקף 
כספי של 

 הפרוייקט 

תקופת 
 הביצוע

תיאור 
השירותים 
 שהוענקו 

זהות מזמין 
 העבודה

איש הקשר  
אצל מזמין 

העבודה 
 ותפקידו

פרטים 
ליצירת 

 קשר 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:_____________________________________ .6

 ., התומך בניסיון המציע/ אישור רשויות בדבר ניסיון קודם קודםמצ"ב לתצהיר זה טופס להוכחת ניסיון  .7

ריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים ה .8
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל. המועצה האמורים על ידי נציג 

 _______________  חתימה: __________________תאריך: ______________ שם מלא: 
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 אישור עו"ד

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה 
במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ____________, ואחרי 
 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 5'דנספח            

  תצהיר

 )יצורף ע"י כל איש צוות מוצע מטעם המציע(  - להוכחת ניסיון איש הצוות מטעם המציע

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

משרד _____________, מס' תאגיד ____________ אני משמש כ _______________ בחברת _ .1
להצעת ( והנני חותם על תצהיר זה בתמיכה המציע - )להלן________________________ / עוסק מורשה 

בתחום פרויקטים  בורשירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע ע למתן 2/2020המציע למכרז מסגרת מס' 
 (.המועצה -)להלן חבל מודיעין( עבור מועצה אזורית המכרז -)להלן  המילת"בהביוב לרבות במסגרת 

 הנני / 1958-חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"חב כהגדרתובפנקס המהנדסים,  םרשוהמהנדס אזרחי  הנני .2
חוק ההנדסאים ב כהגדרתוהרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  אזרחיתהנדסאי הנדסה 

 .[המיותר את]מחק  2012-התשע"גוהטכנאים המוסמכים, 

 מצ"ב לתצהיר זה רישיון מהנדס/הנדסאי הנדסה אזרחית בתוקף.

אני מועסק אצל המציע כשכיר החל משנת __________________________/ קשור בהסכם למתן  .3
 .[המיותר את]מחק שירותים עם המציע החל משנת ____________________ 

 יש לי רשיון רכב ורכב שלי / של המציע שישמש אותי לביצוע השירותים.  .4

ידוע לי כי המציע הציג אותי כמועמד מטעמו לביצוע שירותים עבור המועצה במידה והמציע יקבע כזוכה  .5
 במכרז, קראתי את מסמכי המכרז ואני מתחייב לעמוד בדרישות המועצה. 

 וץ, ליווי, ניהול ופקוח על פרויקטים הוא כמפורט להלןניסיוני המקצועי בביצוע שירותים של ייע .6

שם  מס'
 הפרויקט

תיאור 
תמציתי 

של 
 הפרויקט 

היקף 
כספי של 
 פרויקט 

תקופת 
 הביצוע

תיאור 
השירותים 
 שהוענקו 

זהות מזמין 
 העבודה

איש הקשר  
אצל מזמין 

העבודה 
 ותפקידו

פרטים 
 ליצירת קשר 

1.  

 

       

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  

 

       

5.  

 

       

6  

 

       

7  

 

       

 מצ"ב קו"ח 
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הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים  .9
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל. האמורים על ידי נציג המועצה 

 _______________  חתימה: __________________ תאריך: ______________ שם מלא:

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה 
במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה 

זהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ____________, ואחרי שה
 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6'דנספח 
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 אישור ממליץ / רשות  - קודם ניסיון להוכחת טופס

 קודמים מפרויקטים רצון שביעות ובחינת המציע לניסיון הנוגע הסף בתנאי עמידה לצורך

 ולבחינת שביעות הרצון מביצוע הפרויקט.לעניין ניסיון טופס זה משמש להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 
 

 שם הגוף מזמין העבודה: ________________________________________________________

 של הפרויקט: _______________________________________________________תיאור כללי 

__________________________________________________________________________ 

.__________________________________________________________________________ 

 ____________________)כן/לא(. _ -האם בוצע במסגרת מילת"ב 

 

 ההיקף הכספי של הפרויקט )לא כולל מע"מ(: 

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט:

 מועד סיום הפרויקט:

 :פרטי איש קשר בגוף מזמין העבודה המצוין לעיל

 ________________________________שם מלא: ___________________________  תפקיד: 

 טלפונים: ___________________________  דוא"ל: _________________________________

 

_______ ]שם המציע[ ניהל את ________________הריני לאשר כי המציע _________________

 וכי הפרויקט הסתיים.את שלב הביצוע  בפרויקט הנ"ל

ע מטעם המציע אשר עבד מולנו ישירות בביצוע שירותי ייעוץ, ליווי ופקוח על שלב ביצוהמהנדס / הנדסאי 

 .  הפרויקט הינו ______________________________

 

 חותמת וחתימת איש הקשר: _____________________________________________________
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 נספח ד7'

 תצהיר איתנות פיננסית הצהרה בדבר העדר חדלות פרעון / 

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

  

אני המציע ______________________________________________ / משמש כ  .1
(, המבקש - _______________ אצל המציע _____________________  )להלן____________

ומוסמך ליתן  חבל מודיעיןשל המועצה האזורית  2/2020במסגרת מכרז פומבי מס' הצעה אשר מגיש 
 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. .2

למיטב ידיעתי, נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל  .3
 -ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

1981 . 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

__________ 
 חתימה   

 

 

  

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 8ד'נספח            

 סודיות לשמירת התחייבות

 )יצורף ע"י המציע וכל גורם בצוות המוצע מטעם המציע( 

 לכבוד

 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 שלום רב,

 

 ________________________________ :שם

 ________________________________ :ז.ת

 

 במהלך להיחשף, עשוי משרד( ולכן אניה -ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ )להלן :והואיל
 יינתנו ע"י המשרד ש להליכים הנוגע , למידעחבל מודיעין/ פקוח עבור מועצה אזורית  הייעוץ שירותי

 .חשיפתם-ובאי סודיותם על בשמירה חשיבות יש ואשר

 

 :כדלקמן המועצה כלפי מתחייב לפיכך,  הנני

 

ינתנו ע"י המשרד ו/או ש ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייב הנני
 מתן השירותים לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיות המועצה עם התקשרותהבמסגרת על ידי 

לפרסם,  לא מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע ומבליספק,  הסר למען המועצה ידי על כפי שייקבעו הנדרשים
 ו המשרד בי ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להעביר,  להודיע, 

 . המועצה לבין

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

________    ___________ 

  חתימה    תאריך  
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 9ד' נספח

 )יצורף ע"י המציע וכל גורם בצוות המוצע מטעם המציע( 

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות /  – 

 

 אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ למועצה.  .1

 למתן השירותים בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 וא עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה א הפניה, ובכללונש

 שבשלם מצב או נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .המועצה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו
 עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני

 .המועצה

פי נוהל זה -, כי אני מתחייב לנהוג על2/11אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .3
 ענייניםוכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד 

  רלבנטיים.ידי גורמי הבחינה ה-ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

 לכ של פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב למועצה להודיע מתחייב אני .4
 תןלמ בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד

 .למועצההשירותים 

 ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
 פרטי הייעוץ, המועדים פירוט המועצה, תוך לנציגי מיידי באופן כך על המועצה, אודיע כלפי עניינים

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים 

 נושא מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 ישריןבמ הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה

 בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד המועצה ושעלולים את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או
 .כאמור השירותים למתן

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    המציע וחתימת שם
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 נספח ד'10

 אישור מורשה חתימה של המציע

אני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________, מאשר בזה כי 

 ____________________ ת.ז._-וה"ה________________ ה"ה___________________ ת.ז.

, המכרז מסמכי הינם מוסמכים לחתום על כלו_____________________ הם מורשי החתימה מטעם המציע 

להשתתף בהליך זה ולהסמיך את  וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,

 הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו, באופן שחתימת:

 כל אחד מהם בנפרד 

 

 (מחק את המיותר)שניהם יחדיו  

 

 (אחר)_________  

 

 , תחייב את המציע לכל דבר ועניין.התאגידבצירוף חותמת 

 

 

                      

 חתימה וחותמת  מס' רשיון  שם ומשפחה  תאריך
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  11נספח ד'

 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
 

_______________ )שם מציע _____________ נושא משרה באני הח״מ __________________מס׳ ת״ז 
 (, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשיםמציעה - המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעהמוגשת מטעם ה ה להצעהמציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית חבל  – 2/2020' מס פומבי תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז  .3

 מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא התייעצות, מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 יאלי אחר.הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנצ
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם 
 הקשורים עימם.

 .לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  .9

 יאלי אחר במכרז זה.מתחרה פוטנצ
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .10

 הגשת ההצעות.
 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
 רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________
שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו 

 את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 נספח ד'12

 הצהרה בדבר העדר הרשעות  

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

  

אני המציע ______________________________________________ / משמש כ  .1
 - _____________________  )להלן___________________________ אצל המציע 

של המועצה האזורית חבל מודיעין  2/2020(, אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מס' המבקש
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. .2

וכן הגורם שאמור לשמש י ממורשי החתימה שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מ הריני לאשר כי המציע .3
א הורשעו ל -כאיש צוות מטעם המציע מר/ גב' ________________________________

( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי 5)חמש בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת ב
 זה.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 תימת המצהיר ח

 

 אישור

. . . . .  ה"ה . . . . , . . ., עו"ד .הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . 
נשים לעוצפוי  י יהיה. . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכ

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ 

 עו"ד ,                                          
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 'הנספח 

 פרטים חסויים בהצעה 

 

 לחתום על האחרים. יש למציעים יועברו ולא חסויים יהיו בהצעתנו הבאיםהמסמכים  / שהסעיפים מבקשים הננו
 בהצעתכם: חסויים חלקים אין אם גם ולהגישו זה טופס

 

 

 

 _____________________________________________________________/ המסמכים:  הסעיף 'מס

_______________________________________________________________________________ 

 

:הנימוק לחיסיון המבוקש נושא
 ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________: ______עמוד בהצעתנומס' 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______  _________   ___________________ 

   חתימה                 המציע שם               תאריך
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 נספח ו'
  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך

 ,לכבוד
 (המועצה -)להלן  חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 נ.,א.ג.

ניהול תכנון וניהול לשירותי  2/2020 'מספומבי סגרת ממכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 פיקוח ביצוע עבור פרויקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת המילת"ב עבור המועצה

מצהירים, אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

על כל ההסכם , את כל מסמכי המכרז ואת המסגרת קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז .1
 נספחיו 

 (.מסמכי המכרז - )להלן

והנסיבות , הדרישות בחנו את כל התנאים  מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם,אנו  .2
 וקיבלנו מידע בדבר אופי העבודות הנדרש. העבודות הקשורים בביצוע

האמורים, הננו מגישים וההסכם כל תנאי ומסמכי המכרז של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, 

 (.התמורה ותנאי התשלום - כרז )להלןבמחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמ

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות  .4
כמפורט בהוראות  ,כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבעלי הצעה אחרת

 .עצההמולמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

אנו יודעים כי מדובר במכרז מסגרת וכי המועצה רשאית שלא לבצע את העבודות נשוא המכרז  .5
כן ידוע לנו כי ככל שנקבע כזוכים באמצעותנו וכי היא רשאית לבצען בעצמה או באמצעות גורם אחר. 

אין בכל כדי לחייב את המועצה לבצע באמצעותנו פרויקטים בהיקף כלשהו ו/או למסור לנו שירותים 
 בהיקף כלשהו. 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

פרק זמן אחר, ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך  7המכרז תוך הסכם לחתום על כל מסמכי  .6.1
 ידכם.-יקבע עליכפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין  .6.2
 הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

להיות זמינים במהלך תקופת ההתקשרות לכל עבודה שתוזמן מאיתנו ולהשתתף בכל ההליכים  .6.3
 .הקשורים בכך

על כל המסמכים ההסכם כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  ,תחייביםהננו מצהירים ומ .7
בכלל, תיחשב הצעתנו ההסכם דינו, וגם אם לא נחתום על י-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

של  הדי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיי-וקבלתה על
 ט במסמכי המכרז.כמפור ,המועצה

 

ייפים את שיק אישי/ בנקאי כנדרש במכרז ומלקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה  .8
או לא שבהצעתנו ו/ -תן כולן או מקצ -כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

לינו ו/או תוך כל מועד אחר ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח א 7נחתום על החוזה תוך 
כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש 
או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל 

 הנ"ל.שיק צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את ה

ם, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע אנו מתחייבי .9
 . במידה ובמהלך תקופה זו נידרש המועצהדי י-להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 דכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.י-על
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ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו צהירים בזאת כי הצעתאנו מ -)במקרה של תאגיד(  .10
 ד המציע.פי מסמכי היסוד של התאגי-על

מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה  .11
 ם מראש על כל טענות אלה.וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרי

, וכי סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודותיהננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע ונ .12
 .סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרזיהננו עומדים בכל תנאי הנ

  -להלן הצעתנו הכספית  .13

בהתייחס למחירים  על המציעים לנקוב בשכ"ט המבוקש על ידם לביצוע השירותים וזאת .13.1
  . מירביים שנקבעו ע"י המועצה/מחירון המועצה

 

כהגדרת  הפרויקטביצוע עלות 
 בהסכם המכרז 

 לא כולל מע"מ 

אחוז שכ"ט 
 ניהול

אחוז שכ"ט 
 פיקוח

 שכ"ט סה"כ

 4% 2.5% 1.5% מלש"ח 2עד 

 3.8% 2.5% 1.3% מלש"ח 10ועד  2מעל 

 3.6% 2.5% 1.1% מלש"ח  15ועד  10מעל 

 המועצה לעיל.  ון____ הנחה ביחס למחיר____________% -שכ"ט מוצע  על ידנו הינו  .13.2

תפסל  20%הצעה שתנקוב בהנחה העולה על  –הנחה  20%שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על  .13.3
 ולא תובא לדיון. 

 תפסל ולא תובא לדיון.   –הצעה שתכלול הנחה שלילית  –אין לנקוב בהנחה שלילית  .13.4
 

₪  250סך של  –שולם לפי שעות עבודה בפועל י -₪  100,000בהיקף של עד  –עבור פרוייקטים קטנים ***     
  שירותים ע"פ שעות עבודה. ההנחה לעיל לא תחול על . + מע"מ לשעה

ישולם   -שיקבעו בהתאם לשק"ד בלעדי ומוחלט של המועצה  -עבור פרוייקטים מיוחדים / מורכבים  ***
ע"פ הצעה מחיר נפרדת  – הפרויקטע"פ הצעת מחיר גלובלית או ע"פ שיעור עמלה שיגזר מעלות 

 שתאושר ע"י המועצה מראש. 

ידוע לנו כי מדובר במכרז מסגרת, כאשר ההצעות יבחנו ע"פ רכיבי איכות/ מחיר שפורסמו מראש במכרז  .14
כן ידוע . יועברו להמשך בדיקה /ראיונותכמפורט במכרז, עות בעלות הניקוד הגבוה ביותר הצ 5ורק 

ידוע ומוסכם עלינו כי אין התחייבות של המועצה למסירת עבודות בהיקף כלשהו.  ומוסכם עלינו כי
וזאת עד להשלמת ביצוע השירותים / שיגיע לזוכה מכל חשבון  10%רשאית לעכב עד המועצה תהיה 

 בפועל.זוכה התחייבויות המלוא 

  בהגשת הצעה במכרז אנו מסכימים לכל תנאיו.
 

  ____________________ שם המציע
 
 _______________________ כתובת

 
 _______________________ תאריך
       __________________________ 
 חתימת המציע                       
 של תאגיד()חתימה וחותמת במקרה        


