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 1/2023מכרז פומבי מס'  
 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  2עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז

 
תנועה ליעוץ בתחום הלקבלת שירותים "( מזמינה בזאת הצעות מועצהה)להלן: "מונד -המועצה המקומית תל

מובהר כי מדובר במכרז מסגרת  ".השירותים" –כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן  ותחבורה
טעונה אישור  ץהעברת עבודות ליוע .דות בהיקף כלשהוא ליועצים שיבחרומתחייבת להעביר עבו מועצהואין ה

 .מועצהחתימה בהתקציבי והזמנת עבודה חתומה כדין על ידי מורשי 
 
 רכישת המכרז: .1
 

שלא יוחזרו, את התשלום ניתן לשלם בהעברה בנקאית לחשבון ₪  300ת רכישת מסמכי ההצעה עלו .1.1
את אישור ההעברה יש לשלוח למייל של ליאת בידני   8367ן -ח 394המועצה בבנק הפועלים סניף 

liat_b@tel-mond.muni.il  מובהר יישלחו מסמכי ההצעה במייל חוזר, לאחר קבלת אישור תשלום
בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז 

 מכל סיבה שהיא.
את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יהיה כתוב "מכרז פומבי  .1.2

ם התנועה והתחבורה" ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת  במועצה למתן שירותי ייעוץ בתחו 1/2023מס. 
. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים 12:00בשעה  30.1.2023לא יאוחר מיום 
 לעיל לא תידון. 

 
 עיון במסמכי המכרז: .2
 

 tel-mond.muni.ilניתן לעיין )ללא תשלום( במסמכי ההזמנה קודם לרכישתם, באתר המועצה  
 ערבות המכרז: .3
 

, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 8בנוסח מסמך ב'   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית
. הערבות מועצהאשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של ה₪  4,000להצעתו, בסך של 

, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי מועצהת ההערבות תוארך לפי דריש  30.4.2023תעמוד בתוקף עד ליום 
 המכרז, על פי תנאי המכרז.

 המציע. יובהר כי העלות הכרוכה בהוצאת הערבות תהא על חשבון
 הגשת ההצעות: .4
 

: "מכרז פומבי , במעטפה סגורה עליה יירשםעותקים כרוכים 2-באת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור 
 - מועצהשל ה ההתקשרויות באגף לתיבת המכרזים,  12:00בשעה  30.1.2023ליום  במסירה ידנית עד  1/2023מס' 

 .יפסלומסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל 
 
 :שאלות הבהרה .5

בשעה  10.1.2023עד ליום  , בכתב בלבד בקובץ וורד למכרזהעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר ניתן ל
  liat_b@tel-mond.muni.il כתובתו:ש , באמצעות מייל12:00

 
 בהרות:ה .6

והיא רשאית להוציא אל הפועל  ביותר או כל הצעה שהיאהזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  מועצהאין ה .6.1
 .רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי

 
 כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  עפ"י מסמכי המכרז. תכלול ביצוע מלא ומושלם שלהמציע הצעת  .6.2

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י  .6.3

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
 
 

 המינים כאחד. 2-מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסים ל
 

 
 
 
 

 לין קפלן
 ראש המועצה
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 1/2023מכרז פומבי מס'  
 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  3עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 
 מסמך ב'

 ם למשתתפים במכרזיהוראות ותנאים כללי
 

 כללי .1

 מונד-למועצה המקומית תל "( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץמועצהה)" מונד-המועצה המקומית תל
 "(יםהשירות)" תנועה ותחבורהליווי וביצוע ביקורות ומעקב שוטפים בנושא  בתחום התנועה והתחבורה  לרבות 

ממציעים שעומדים בתנאי המכרז, על פי כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות. השירותים שיסופקו יהיו 
 מפרט השירותים. -לרבות מסמך ה' כמפורט בהסכם ובנספחיו

. בהתאם למסמכי מכרז זה ם, אופן הבחירה יתקיי)להלן:״היועץ״/״הזוכה״( למכרז זה זוכה אחדתבחר  מועצהה
זאת  ,אך לא רק, וכן ,ילוו את וועדת התנועה ותשתיות וחטיבת פיתוחהנדסה  מחלקתליסופקו בעיקר השירותים 

 בהתאם לזמנים שיקבעו מראש ובהתאם לצורך.

תן ייידרש ליבמתן השירותים ובכל הדינים והחוקים למיניהם הקשורים לו.  ן, בקיא ומיומהמנוסה יהיהיועץ 
מפרט טכני לביצועי העבודות ולמפרט השירותים המופיע  –סמך ה' כמפורט במשירותים בתחומים שונים, ה

 במסמכי המכרז לרבות בהסכם ובנספחים.

 מועצהו/או על ידי מי מטעם ה ,ואו מי מטעמ מועצהמהנדס התנו ויעשו בהתאם להנחיית ניי מוטעהשירותים מ
 אשר ימונה לשם כך, אשר גם יפקח על היועץ.

ידי המועמד/ים מטעם המציע ו/או על ידי המציע בעצמו. במקרה שבו מוגשת הצעה יובהר כי השירותים יינתנו על 
מובהר כי  על ידי חברה יציין המציע את פרטי המועמד/ים המוצע/ים על ידו לשם מתן השירות מושא הזמנה זו.

על ידי להחליפו במועמד אחר שאושר  שיידרבמידה והמועצה תהיה חסרת שביעות רצון מהמועמד המוצע, המציע 
 המועצה.

טעונה אישור תקציבי  היועץאינה מתחייבת לכמות מינימלית של הזמנות עבודה בשנה וכל פניה אל  מועצהה
 .מועצהוהזמנת עבודה חתומה על ידי הגורמים המוסמכים ב

מי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל הוצאה או נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע ו/או ל מועצהה
 מטעמו, בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

המציע יספק לעצמו ועל חשבונו את שירותי המשרד וכלל האמצעים הכרוכים בביצוע עבודתו, לרבות נסיעות וכל 
 הוצאה אחרת הקשורה במתן השירותים.

 , השלמת נתונים ו/או מסמכים.רשאית שלא לפסול הצעות ולבקש מהמציעים הבהרות מועצהה

האחריות ללימוד והבנת תנאי השירותים, תנאי המכרז ותנאי החוזה, חלים על המציע במלואם. לא תעמוד למציע 
טענת אי הבנת דרישות השירותים המבוקשים, החוזה ותנאי התשלום וטענה זו לא תשמש בסיס לתביעות לעדכון 

 ההצעה.

סמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע״י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב אין לבצע כל שינוי או תוספת במ
 לוואי או כל דרך אחרת, אלא אם הדבר נדרש במפורש בתנאי המכרז.
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 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  4עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 מסמכי המכרז .2

 הודעה בדבר פרסום המכרז; - מסמך א'
 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז; - מסמך ב'
 ;נמחק – 1מסמך ב' 
 ; לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםנוסח תצהיר  - 2מסמך ב' 
 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז; – 3מסמך ב' 
 אישור בדבר מורשי החתימה של המציע; – 4מסמך ב' 
 הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה; – 5מסמך ב' 
 דף מידע על המציע; – 6מסמך ב' 
 ;יםהצהרה על היעדר ניגוד עניינ -7מסמך ב' 
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז; – 8מסמך ב' 

 הצהרה והצעת המשתתף; – 'גמסמך 
 נוסח הסכם, אשר נספחיו הינם: - מסמך ד'

 נוסח ערבות ביצוע; -נספח א' 
 נספח ביטוחים; –נספח ב' 
 טופס אישור על קיום ביטוחים; – 1נספח ב'
 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע; –נספח ג' 
 ;טופס ניגוד עניינים – 2נספח ג'

 .מפרט טכני לביצוע העבודות – מסמך ה'
 

 .וכן כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים
 
תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר  מועצהה

, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם
 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.-ומתחייב לבצע את עבודתו על

 
 טבלת ריכוז המועדים למכרז:

 המועד אירוע

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 
 המציעים

 12:00שעה  17.1.2023 

 12:00שעה  30.1.2023  במענה למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות 

במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר במכרז, יגבר התאריך 
שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד  מועצהשבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של ה

 פרסום המכרז.
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

להשתתף במכרז זה יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים במועד רשאים 
 האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים )להלן: "המציע/ים" / "המשתתפ/ים"(:

 
 .יחיד או חברההמציע הינו  .3.1

 בעל תוארובפנקס המהנדסים והאדריכלים רשום במדור תחבורה אשר  רשוי מהנדס המציע הינו .3.2
   .ממוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה בהנדסת תנועה

 יבעל מועד הגשת ההצעה,נכון ללהיות  ,מטעם החברההמוצעים היחיד או העובדים  ,המציעעל  .3.3
התנועה והתחבורה במתן שירותי יעוץ בתחום   2016-2022לפחות בין השנים  שנים  5 ניסיון של 

  .תושבים 14,000לפחות מונה   תרשויוכשאחת מהלפחות,  רשויות 2בעבור 
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 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  5עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; .3.4

המציע  ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות  .3.5
 .1976–ותשלום חובות מס  התשל"ו 

 
 :הצעת המשתתף ואופן הגשתה .4

 על הטפסים הכלולים בכרך זה. הצעה תוגש אך ורק 4.1
 

על המציע למלא את הצעתו ואת כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, לחתום בעט על החוזה  4.2
הנדרשים בהתאם  ממסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים והאסמכתאות ועל כל עמוד ועמוד

 לדרישות המכרז.
 

. שני עותקי חד מקור + עותק מצולם(עותק אעל המציע להגיש הצעתו בשני עותקים מלאים וכרוכים ) 4.3
 חלקה ללא מזהה ו/או שםהעותקים הכרוכים יוכנסו לתוך מעטפה  2ההצעה חייבים להיות זהים. 

 המציע.
 

ג'  מסמךבעד שירותיו, וזאת על גבי  התמורהשתכלול את  מעטפה נוספתדרש להגיש יבנוסף המציע י 4.4
, המוצע על ידו לביצוע מועצהחירי הלמכרז "הצהרה והצעת המציע", את שיעור ההנחה על מ

 מועצההשירותים הכלולים במכרז. לסכומים נשוא ההצעה יתווסף אך ורק מע"מ כדין, שישולם ע"י ה
 כנגד חשבוניות מס כדין.

 
 בטופס הצעת המחיר, נקבע מחיר מקסימום לביצוע העבודות. אין להגיש הצעה העולה על מחיר 4.5

 ר המקסימום תיפסל על הסף.המקסימום כאמור. הצעה שתחרוג ממחי
 

 הגדלה או הקטנה של היקף העבודה, בכל שיעור שהוא, לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה 4.6
להגדלת מחיר היח' שהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או 

פר העבודות יהיה קטן במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מס מועצהתביעה ו/או דרישה כנגד ה
 או גדול מהצפוי.

 
 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או 4.7

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת כאמור  מועצהתנאי כלשהו מתנאי המכרז. ה
 משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 
 יום מהמועד הקבוע 90צעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך כל ה 4.8

יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית  90תהיה רשאית להאריכה למשך  מועצהלהגשת ההצעות. ה
 של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 
 

 הבאים : על המציע לצרף את המסמכים .5

 תעודת עוסק מורשה; .5.1
 ככל שהמציע הינו תאגיד או שותפות, יצרף: .5.2

 תעודת התאגדות.  .5.2.1
 נסח חברה/שותפות עדכני מרשם החברות. .5.2.2

 אישור תקף על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .5.3
 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל״ו-אישור תקף על .5.4
 צב למסמכי המכרז.ערבות בנקאית בנוסח המ .5.5
 :.3.2-33להוכחת תנאי סף  .5.6

מדובר ים )ככל ש/את פרטיו )באם יחיד( או את פרטי העובד 6ב'  מסמךבהמציע יפרט  .5.6.1
 , ע"פ הנדרש.בתחום התנועה והתחבורה בחברה(, לרבות שמותיהם ופירוט הניסיון המקצועי

 כנדרשכה , רישום והסמהעתק תעודת השכלה :כל יועץבהתאמה יצרף המציע עבור  .5.6.2
 המוצע. היועץקו"ח של ו
 

 למכרז 2כמסמך ב'  ףהמצור לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .5.7
 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז; – 3מסמך ב'  .5.8
 אישור בדבר מורשי החתימה של המציע; – 4מסמך ב'  .5.9
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  37מתוך  6עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

הצהרה של המציע כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים והתחייבות שמירת סודיות  .5.10
 למכרז. 5, המצורף כמסמך ב' מועצהל העדר קרבה לעובד הרשות ו/או חבר והצהרה ע

 נוסח הצהרת והצעת המשתתף, מלא וחתום ע"י המציע.  -סמך ג'מ .5.11
 נוסח הסכם, כולל נספחיו חתומים ע"י המציע. -מסמך ד'  .5.12
 מפרט טכני לביצוע העבודות חתום ע"י המציע. -מסמך ה' .5.13
רה, ותק החברה באספקת שירותי נשוא מכרז פרופיל משרד מעודכן הכולל: פרטי החב .5.14

זה, פירוט לגבי מספר העובדים על פי מקצוע התמחות, ותק וניסיון, שמות ואנשי קשר, מוניטין 
 ולקוחות עיקריים.

 (.8דרש לצורך מתן ניקוד איכות למציע )סעיף המלצות כנ .5.15
 קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז. .5.16
 .מועצהדי המציע ככל שפורסמו ע"י השאלות ותשובות הבהרה חתומים על י .5.17

רשאית שלא לידון כלל בהצעה שלא יצורפו אליה המסמכים המפורטים בסעיף זה או לדרוש  מועצהה
 השלמת פרטים ומסמכים.

 
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .6

. נוסח הערבות 30.4.2023שתעמוד בתוקפה עד ליום ₪  4,000המציע יצרף להצעתו ערבות בסך  .6.1
 למסמכי המכרז. 8דיוק בנוסח המצורף כמסמך ב'יהיה ב

טרם מועד פקיעת הערבות,  מועצהלפי דרישת ה הערבות תהא מקורית ותופק ע"י בנק בישראל. .6.2
"(. מציע מועד תוקף הערבות המוארכתהמציע )" ימים נוספים על חשבון 90תוארך הערבות למשך 

יחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות שיסרב להארכת הערבות עד למועד תוקף הערבות המוארכת י
 תהא רשאית לחלט את ערבותו.

הרשות תהא רשאית, בהודעה שתימסר למציע טרם חלוף מועד תוקף הערבות המוארכת, להאריך  .6.3
את תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות, עקב התמשכות הליכי המכרז, מעבר למועד תוקף הערבות 

ייה במכרז והמציע חייב לעשות כן על חשבונו. המוארכת, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכ
מציע שיסרב להאריך את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, תיפסל 
הצעתו והרשות תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר 

וארכת, וזאת אף אם הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המ
 ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

 
 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. .6.4

 
 על הערבות להיות חתומה כדין. .6.5

 
ימים, על פי פנייה  7הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט, תוך  .6.6

 או מי מטעמם. או הגזבר מועצהצדדית של ראש ה-חד
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט  .6.7
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים שיגרמו על ידו, עקב אי  מועצההערבות לא יפגע בזכות ה

או  לפירעון, כולהלהגיש את הערבות  וועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאיות קיום ההצעה.
 חלקה, במקרים הבאים:

 
יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך  שהמשתתףכל אימת  .6.7.1

 שהיא. 
 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .6.7.2
 שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  אימת כל .6.7.3
ר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז כל אימת שלאח .6.7.4

 שהן תנאי מוקדם להתקשרות
 

עקב מעשים כאמור  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה המועצהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל
 לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

 
בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות  .6.8

 נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף  למסמכי המכרז )"ערבות ביצוע"(.
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  37מתוך  7עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 שאלות מציעים והבהרות: .7

 ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז, בכתב בלבד ובקובץ וורד  עד ליום .7.1
 liat_b@tel-mond.muni.il  מייל:,  באמצעות 12:00בשעה  17.1.2023

. רק תשובות / הבהרות שיינתנו מועצהבאתר האינטרנט של התפרסם את התשובות  מועצהה .7.2
. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע מועצהבכתב יחייבו את ה

אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף להצעתם את  או מי מטעמה, אלא מועצהשניתנו על ידי ה
באמצעות  מועצהמסמך התשובות. על המשתתפים לעקוב אחר קבלת התשובות, שיופצו ע"י ה

 .מועצהאתר ה
משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק לעיל, יהיה מנוע  .7.3

 או אי התאמות וכיוצ"ב. לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות

 הצעת המחיר .8

המציע מסמך ג' למכרז.  –כמפורט בטופס הצעת המחיר י מקסימום לשעת  עבודה מחיר ומכרז זה נקבעב
הצעת המחיר של המציע תהא הצעה , המקסימליים מועצהה יעל מחיר  הנחההמהווה  הצעת מחיר יגיש

 .ומסמכיו כמפורט במכרז, ן מלא ומושלםבאופ הכוללת את כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודות
המקסימאלי. הצעה המהווה תוספת תיפסל על  מועצהלא ניתן להגיש הצעה המהווה תוספת על מחיר ה

 הסף.
 צעת המחיר תוגש בהתאם למרכיבי המחיר הבאים:ה

מוצע ההמקסימאלי המציע יגיש אחוז הנחה לתעריף ש"ע )להגשה בשלב המכרז(  :עת עבודהאחוז הנחה לש
 הנחה( 20%)אחוז ההנחה לא יעלה על   מועצהע"י ה

 
 )בתוספת מע"מ כדין( ₪  280 -תעריף מקסימאלי לשעה 

 
שעות  300 -כלכל שנת תקציב קלנדרית עומדת על סך של של המכרז מובהר בזאת, המסגרת התקציבית 

 .במכרזעבודה 
ליועץ מעת לעת עבודות יעוץ בתחום החוזה הינו חוזה מסגרת במסגרתו תעביר המועצה  יובהר עוד כי 

התנועה ותחבורה. המועצה אינה מתחייבת להעביר ליועץ עבודות בהיקף מינימלי בכל שנה. העברת 
 העבודות טעונה אישור תקציבי ואישור הגורמים המוסמכים במועצה. 

 
 מ כחוק.תשולם בתוספת תשלום מע" יובהר כי המחירים המוצגים לעיל, אינם כוללים מע"מ. התמורה

עם דרישת תוספת ו/או אחוז הנחה שגוי תיפסל על  הצעה אשר תוגש .על המציע למלא את שיעור ההנחה
 הסף.

 את נספח הצעת המחיר יש להכניס למעטפה נפרדת, סגורה וחתומה.
  .השירותים ההצעה האמורה בסעיף זה, תכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן

 אופן בחירת הזוכים .9
ות את תנאי הסף ישוקללו וידורגו בהתאם לציון המשוקלל למציע כמפורט מטה, כך ההצעות המקיימ

 נקודות הצעה הכספית.  60-נקודות ניקוד איכות ו 40-שציון זה מורכב מ
  .המציעים ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של כל מציע מהגבוה לנמוך

 שלבי הבדיקה:

לעיל. הצעות שלא תעמודנה  ור בסעיףבשלב הראשון, תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף כאמ .9.1
 בכל תנאי הסף, תיפסלנה.

 בשלב השני, תיבדק איכות ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם למשקולות המפורטות להלן. .9.2

או מי  "לית המועצהמנכלצורך חישוב ציון האיכות, תמנה ועדת המכרזים צוות בדיקה אשר ימנה את 
ליצור בין היתר, לבקר/ תאשר רשאי ואו מי מטעמגזבר המועצה , ואו מי מטעמ מועצה, מהנדס ההמטעמ

קשר עם לקוחות להם סיפק/יספק המציע שירותים נשוא מכרז זה, ו/או לבקש לבחון את איכות 
 השירותים בכל דרך שימצאו לנכון, לרבות הזמנת היועץ לראיון.

למועצה המקומית  היועץ המוצעבהתאם למסמכים שהוגשו ובהתאם לניסיון וההמלצות של  הניקוד יינתן
 .תל מונד

 
 יחושב כסך הנקודות בהתאם לטבלה המפורטת להלן:הניקוד 
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 מס׳ מדד מדד לבחינת איכות ההצעה ניקוד מקסימלי

10 

 ותחבורה בנושא תנועהכל שנת ניסיון במתן שירותי ייעוץ 
הנדרשות  שנים חמשלמעבר  רז כמפורט במכ רשויותל

 נקודות.  2-תנוקד ב בתנאי הסף
 

 ועד  יילקחו בחשבון שנים שלמות בלבד
 שנים נוספות. 5למקסימום של 

 .סעיף זה ינוקד ע"פ קו"ח של היועץ 

 שנות ניסיון (1

10 

שירותי ייעוץ בנושא תנועה  בה ניתנו תוספת של רשותכל 
הנדרשות  לשתי רשויותותחבורה כמפורט במכרז  מעבר 

 נקודות.  2-בתנאי הסף תנוקד ב
 

  נוספות. רשויות 5עד למקסימום של 

 .סעיף זה ינוקד ע"פ קו"ח של היועץ 

 מס' רשויות (2

02 והתאמתו לתפקיד על סמך   התרשמות כללית מהיועץ 
או התרשמות מכמות ההמלצות ובטיב  ריאיון פרונטלי

לרבות חוות דעת הממליץ ביחס  ההמלצות שיתקבלו,
צועיות המציע, מידת השירותיות שהפגין, זמינות, למק

 עמידה בלוחות זמנים, אמינות וכיו״ב

  נק' 20הינו  לרכיב זהניקוד מקסימאלי. 

המלצות על מנת להיות זכאי לקבל  2נדרש להגיש לפחות 
 ניקוד מלא.

 התרשמות (3

04   סה״כ 

 
 

נקודות  30-)איכות( ב בשלב השלישי תיבחנה הצעות המחיר עבור יועצים שנוקדו בשלב השני .9.3
 ציון סף מינמלי(.  -לפחות )להלן

אחוז ההנחה הגבוה כך שהצעת המחיר(,  -7)כמפורט בסעיף  אחוז הנחה לש"ע המציע מתבקש להגיש 
 נק'. 60 -יקבל את מירב הנק'

 מיטבי. ביחס לכל אחוז הנחה, יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי לאותו אחוז הנחה

יון האיכות מהשלב השני )הניקוד אשר קיבל כל מציע על פי טבלת בשלב הרביעי, סיכום צ .9.4
 האיכות( בתוספת ציון המחיר מהשלב השלישי יהיה ״הציון המשוקלל״.

 
 -יובהר כי הציון יחושב על פי המשקולות הבאות

 .הציון המשוקלל* )ציון הצעת המחיר( =  0.6* )ציון האיכות(+  0.4 
 

 משלב רביעי לעיל.הציון המשוקלל המיטבי  בעל -זוכה מועצהבשלב החמישי, תקבע ה .9.5
מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי. מובהר בזאת, כי  מועצהלמען הסר ספק מובהר, כי אין ה  .9.6

 שיקול דעת בלעדי ומוחלט בהחלטה על מספר המציעים הזוכים. מועצהל
מבין  ציון האיכות הגבוה יותרהמציע בעל ככל שתוגשנה הצעות שיקבלו ציון משוקלל זהה,  .9.7

 השניים )או יותר( הזהים בציון המשוקלל יוגדר כזוכה.
לבחירת הזוכה )להלן "ועדת  מועצהמובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם ה .9.8

המכרזים" או "הועדה"( רשאית הועדה לשקול, במקרים חריגים, פרמטרים נוספים כגון: 
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ות, חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע המוניטין והניסיון של המשתתף בקשר לביצוע עבודות דומ
ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם; ניסיון 

עם המשתתף )ככל שקיים( וכל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על  מועצהקודם של ה
תנאי המכרז. על בסיס ביצוע מעולה של העבודות נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם ל

שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, שלא להמליץ על הצעה כלשהי, מבין ההצעות שיובאו 
 בפניה.

רשאית בנסיבות מיוחדות ומנימוקים מיוחדים, לדחות הצעות של מציעים אשר לא  מועצהה .9.9
שיקול  ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי

 דעתה, לאחר שתינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני ועדת המכרזים.
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה  .9.10

 קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
ודות הצעתו, הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף א .9.11

לרבות מסמכים, הסברים וניתוחי מחיר, מידע נוסף על ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, 
לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים 

ימים מיום הדרישה. כמו כן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת,  3והניתוחים הנדרשים בתוך 
וך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא לער

חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות. הועדה מתחייבת לשמור 
 בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה.

ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את אם המשתתף יסרב למסור הסבר  .9.12
 דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
 העדפת עסק בשליטת אישה .10

-(, התשע"ו2על מציע העונה על הדרישות של צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס'  .10.1
ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא  נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת , לעניין עידוד2016

( 1)ה22. בהתאם לסעיף 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בשליטת אישה בהתאם לסעיף 
, במקרה בו לאחר שקלול התוצאות 1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א

יא של עסק מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות ה
בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור 

 ותצהיר כאמור.

 "כשיר שני" .11

, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר עועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור במצי .11.1
הא , כ"כשיר שני". ככל שסירב הכשיר השני, לשמש ככשיר שני, תשנקבעו ות/הזוכהה/ות ההצע

 המועצה רשאית לבחור במציע שהצעתו דורגה במקום שלאחריו וכך הלאה.
הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקף עד תום חודשיים מיום מתן צו התחלת עבודה  .11.2

ולכל היותר עד שנה אחת מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  לזוכה המקורי
ש על ידי המועצה, יאריך הכשיר השני את תוקף . במידת הצורך, אם יתבקמבניהםלפי המוקדם 

 הצעתו לתקופה נוספת. 
ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז בכל מקרה בו הזוכה  .11.3

מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה  המקורי יחזור בו
 .שהיא, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 הודעה על בחירתו של מציע ככשיר תישלח למציע שידורג בהתאם, ככל שידורגו כאלו.  .11.4
לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה  .11.5

הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא  זו, לרבות
 , אלא לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.רשאית שלא לפנות לכשיר השני

 תקופת ההתקשרות  .12

מיום חתימת החוזה עם  חודשים 36תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של  12.1
תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, באמצעות  מועצההזוכה. ל

חודשים כל  12בנות  נוספות, בתקופות מועצההודעה בכתב חתומה ע"י מורשי החתימה של ה
חודשים מיום תחילת ההתקשרות. )להלן:  60ובלבד שסך ההתקשרות הכולל, לא יעלה על  ,אחת

 "תקופת ההתקשרות"(
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רשאית  מועצההחודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון לזוכה, וה 6 12.2
דעתו של המנהל, לא עמד הזוכה  יום מראש, באם, על פי שיקול 14על הפסקת העסקתו,  להודיע לו

בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו, לרבות כל סיבה שתמצא לנכון עפ"י שיקול דעת 
 המנהל. 

תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם כל מציע בתום תקופת הניסיון ובתום  מועצהה 12.3
 ממועד הארכת החוזה עפ"י שיקוליה בלבד.  כל שנה או

עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה רשאית בכל  מועצהה 12.4
יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולזוכה לא תהיינה כל תביעות  30בהודעה מוקדמת של במכרז, 

כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו  ו/או טענות,
יכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד ה

 בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי  12.5

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש  מועצהה המכרז/ ההסכם,
קול דעתה הבלעדי, להקציב לזוכה זמן מוגדר שמורה הזכות, לשי מועצהלזוכה. יובהר, כי ל

 לתיקון ההפרה.
הזוכה במכרז יתחיל בביצוע העבודה רק לאחר חתימת חוזה ע"י מורשי החתימה של  12.6

שתוצא לו הזמנת עבודה חתומה לגבי פרוייקט ספציפי  אף היא ע"י מורשי  ולאחר מועצהה
 .מועצההחתימה של ה

מותנית בקיומם של אישורים תקציביים  הוצאת הזמנת עבודה בפועל לידי הזוכה, 12.7
 בקבלת השירותים האמורים . מועצהה ובצרכיה של

אין את מלוא התקציבים הנדרשים לקבלת השירותים נשוא  מועצהמובהר בזאת, כי ל 12.8
חתימת הסכם עם הזוכה ו/או הוצאת הזמנת עבודה בפועל לזוכה במכרז, ו/או מכרז זה. לפיכך, 

ירותים בכל עת, יהיה כפוף לקיומם של אישורים תקציביים. לזוכה של הש ביצוע בפועל והיקפם
אם ההתקשרות עימו לא תצא אל הפועל, ו/או או אם היקף  מועצהלא תהיה כל טענה כלפי ה

 השירותים שיוזמן ממנו בפועל ו/או משך ההתקשרות עימו יהיה קצר מההיקף המשוער לעיל.
יום מראש, בכל עת   30בהודעה של  רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה מועצהה 12.9

שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  ומכל סיבה
 בגין כך. מועצהתביעה כלפי ה

 ביטוחים: .13
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה 

ובהתאם לנוסח אישור על קיום ביטוחים המצב כנספח  מועצהוחים בתוקף עפ"י דרישות הלהחזיק בכל עת ביט
 ב  למסמך ד' למכרז זה 

 חובת הזוכה/ים במכרז: .14

משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא ערבות ביצוע  .14.1
ימים מיום קבלת  7הביטוחים הנדרש ויתר האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך  ואישור קיום

 הודעה על זכייתו במכרז;
רשאית על פי שיקול  מועצהלא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא ה .14.2

זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר  דעתה במקרה
 ן כך.על כל הפסד אשר ייגרם לה בגי מועצה, יפצה את המועצההתחייבויותיו כלפי ה

 בעקבות מהתחייבויותיו איזו קיים לא שהזוכה במקרה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .14.3
 שקלים אלף) ₪ 1,000 של לסך תזכאי האת, הבלעדי הדעת שיקול לפי, המועצה ,כאמור הזכייה
 "ק א'בס הנקוב המועד מתום איחור יום כל בגין מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים( חדשים
 בו מועד עד או/ו האישורים כל המצאת מועד או הזוכה של התחייבויותיו וםקי למועד ועד דלעיל

 ..במכרז זכייתו את לבטלהמועצה  ההחליט

 :השבת ערבות המכרז .15
 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:

לא זכה במכרז או ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע ש .15.1
שלו נפסלו, תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, אך לא יאוחר  שמסמכי המכרז

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות לעיל, לפי  3 –מ 
המאוחר מבין מועדים אלו. מציע כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב 

  בותו עד לתום ההליכים. ער
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 עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  .15.2
דות נשוא ההסכם, והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים לעבו

 הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.
 

 שינויים במסמכי המכרז: .16

רשאית לפסול  מועצהמציע שיערוך שינויים במכרז, ה אין לערוך שינויים במסמכי המכרז. .16.1
 הצעתו. את

כל שינוי או תוספת שיערך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין  .16.2
שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא  אם על ידי

 .מועצהב כלפי הולא יהיה להם כל תוקף מחיי מועצהיחייבו את ה
רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  מועצהה .16.3

ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  ו/או תיקונים
המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק 

 המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם. בלתי נפרד ממסמכי

 הצהרות המציע: .17

המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים  .17.1
 לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם. לו ונהירים

לפרט כלשהו או  המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר .17.2
 מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. לפרטים כלשהם

המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .17.3
 עליו. במכרז יחולו

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל  מועצההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין ה .17.4
 והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. יאהצעה שה

ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  .17.5
 שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. המסמכים

והוא לא יוכל  מועצהשירותים ל המציע מצהיר כי ידוע לו שמעמדו הינו כמעמד של נותן .17.6
 שלב כי יש לו מעמד וזכויות של עובד מן המניין. לטעון  בשום

אין שום חובה לתשלום  מועצההמציע ישלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו ול .17.7
 לסכום שהוסכם עליו. נוסף מעבר

 הגשת ההצעות: .18

הנדרשות, יש למסור על פי כל דרישות  והאסמכתאות , הערבותאת מסמכי המכרז, בצירוף כל המסמכים
לאגף  12:00שעה  .30.1.2023יש למסור עד ליום   1/2023"מכרז  מס' המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, עלולים   מונד-תל 52התקשרויות במועצה רח' הדקל 
 להיפסל.

 
 1מסמך ב' 

 
  נמחק
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  37מתוך  12עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 2מסמך ב' 
  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםוסח תצהיר נ

 
 

 
 ה/צפוי אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים
 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 
 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה
 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 
 )איסור ריםעובדים ז חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה
 החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

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

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   
 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את מןשסי למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות
 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 
 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים
 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה אותהב כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה
 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5
 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30ך והרווחה והשירותים החברתיים בתו

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6
 חתימה:__________________
אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' _______________, ת
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.
 חתימה וחותמת:____________
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  37מתוך  13עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 3מסמך ב' 
 ין אי תיאום מכרזיהצהרה לענ

 

בקשר ____________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה אני הח"מ ______
מכרז פומבי מס' ל "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "עם הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " המועצה המקומית תל מונדשל  __________________________1/2023
 
 וסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מ .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3

 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המחירים בהצעת .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5
 סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .6
 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז.
 לסמן בעיגול את התשובה(.)יש  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 _______אם לא נכון, נא פרט: 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי  .10
 אם לא נכון, נא פרט:. )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –מכרזים 

 ל להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכו .11
 

     __________________     __________ _______________     ____________________ 
 שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר      תאריך              שם המשתתף                         

 
 
 

 אישור
 

__________ מ.ר. __________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני אני החתום מטה, עו"ד _____
_____________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר 

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. באוזניי את
 

_______________                                         _____________________ 
 חתימת עו"ד     תאריך                                                                                
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  37מתוך  14עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 4מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 שהוא תאגיד / שותפות רשומה יצורף בידי מציע
 

 לכבוד
 מ.מ. תל מונד

 תל מונד 52הדקל 
 

 א.ג.נ.,
 אישור מורשי חתימההנדון: 

 
"המציע"( במכרז פומבי מס'   -הנני עו"ד / רו"ח של __________________   ח.פ. ___________    )להלן 

 "המכרז"(. -ן )להלהמועצה המקומית תל מונד של  __________________________1/2023
 

 כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:
 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
רפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצו

 המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 

 להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז: .2
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 
, לפי כל דין מונד-המ.מ. תלשל  ______________מציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז התקבלה ב .3

 ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.
 
 

 
  _________      ____________________ 
 שם המבצע/רו"ח, מס' רשיון,       תאריך     

 חתימה וחותמת
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  37מתוך  15עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 
 5מסמך ב' 

 חבר מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או ל
 
 

 לכבוד
 מונד-מ.מ תל

 
 א.ג.נ.,

 
להציע להזמנה ( במסגרת הצעתי "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שטחים ציבוריים עבור המועצה המקומית תל מונד )להלן: הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון וניהול שיקום חזות 
 .הליךנפרד מהצעתי בומהווה חלק בלתי "( המועצה"

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המקומית תל מונד הנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2
 "( הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אלא)א( 103ס'  .2.1

ולה על עשרה אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק הע
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; 

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לענין זה, "קרוב" 
קובע  ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות)א( של 12 כלל .2.2

 לקמן: כד
חבר  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 
 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174 סעיף .2.3
-ד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקי

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה."   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי (: מיותריש למחוק ה) אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה  .3.1
 שאני לו  סוכן או שותף.

 עשרה( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יש למחוק המיותר) אין/יש .3.2
 ו.אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי ב

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3
ידוע לי כי ועדת התקשרויות של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4

 הצהרה לא נכונה.
 ו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה ז .5

, לפיהן תצו המועצות המקומיול( 3א)ב()103 באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין .6
צו המועצות ל א)א(103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 מועצת המועצה ברוב של

 .תובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומו המקומיות
  

 חתימת המציע: __________________ שם המציע: ___________________ 
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  37מתוך  16עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 6מסמך ב' 
 דף מידע על המציע

 
 לכבוד

 מונד-המועצה המקומית תל
 פרטי המציע -חלק א'

 ג.א.נ,
 

  : ציעשם המ  .1

  יחיד/ חברה:  .2

  ת.ז:ע. מורשה/ ח.פ/   .3

  כתובת:  .4

  טלפון קווי :  .5

  נייד:  .6

  מייל:  .7

 שם מלא: ר למכרז:איש הקש  .8

 טלפון:

 דוא"ל:

 פרטי היועצים  .9

 :שם מלא 1יועץ   .10

 שם מלא: 2יועץ   .11

 
וכן את חלק ב' למסמך זה המפורט מטה לבחינת פרטי וניסיון  1: ימלא בטבלה לעיל יועץ יחידככל שהמציע הינו 

 היועץ.
מטעמו את חלק ב' למסמך  כל אחד מהיועצים עבור, וכן 2ויועץ  1: ימלא בטבלה לעיל יועץ חברהככל שהמציע הינו 

  זה.
  

 הבהרות:
 לקבלת חוות דעתם שוניםלפנות לשני ממליצים  מועצהעל סמך המידע שירשום המציע בטבלה זו, רשאית ה ,

לתנאי  6ב' על המציע, ותנקד את הצעת המציע בהתאם לציון שיתקבל מהממליצים לכל שאלה, במסמך 
 המכרז.

 ליצירת קשר עימם. זמיןיין פרטים ברורים של הנציגים וטלפון באחריות המציעים לצ 
 
 

 תאריך: ________________________  חתימת המציע:_______________
 
 

 אישור
אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ________________, מאשר בזאת כי ביום 

של  1/2023המציע במכרז  ת.ז. _________________________ התייצב בפני: שם  ______________ 
 חתם על מסמך זה בפני. ,, ולאחר שהזהרתיו שעליו להצהיר את האמתמונד-המועצה המקומית תל

  ___________   תאריך ______________
 חתימת עו"ד    
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  37מתוך  17עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 7 מסמך ב'

 הצהרה על העדר ניגוד עניינים
 

 תאריך:__________
 לכבוד

 ל מונדמועצה מקומית ת
 

 ג.א.נ.,
להציע להזמנה ( במסגרת הצעתי "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

)להלן:  שטחים ציבוריים עבור המועצה המקומית תל מונדהצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון וניהול שיקום חזות 
 בהליך.ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי "( המועצה"

ו/או לעובד מטעמו ו/או למי מטעמו כל עניין שהוא, בכל צורה ואופן בעניינים  מציעאין לכי מצהיר ומתחייב  הנני .2
ו/או  כי במהלך מתן השירותים, לא יהיה לוו זההליך וחוזה על פי  שירותים עבור המועצהובנושאים לגביהם יבצע 

זה, בין חוזה על פי  עבור המועצהר למתן השירותים ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקש לעובד מטעמו ו/או למי מטעמו
 חוזה זה.על פי  עבור המועצה עיסוקיו האחרים לבין מתן השירותים

, הליךהשירותים נושא ה אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן .3
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד  אחר שיעמיד אותי במצב ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם

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

ו/או מי מטעמו,  ,בכתב ובאופן מיידי וללא דיחוי, על כל עניין, או נושא, אשר לגביהם הוא מועצהלאני מתחייב להודיע  .4
של כל צד שבו  ו/או ימצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, או פעילותו מצוי

עניינים בקשר למתן השירותים  במצב של ניגוד או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי
  .למניעתםבכל הקשור מועצה לפעול בהתאם להוראות ה, אני מתחייב למועצה

כי המציע ו/או המתכנן הראשי מטעמו/ ו/או המתכנן/נים מצוות מתחייב  הנניזה,  חוזהעל  הזוכהכתנאי לחתימת  .5
)להלן:  חוזהל 'בכנספח  המסומןחשש לניגוד עניינים,  לאיתורשאלון  ומלאהמתכננים מטעמו ו/או מי מטעמו, י

"(, בהתאם לנוהל לבדיקת ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, השאלון"
 כשכל פרטיו מלאים. מועצה, ולהמציאו ל2/2011שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

נוהל זה וכי אני  פי-כי אני מתחייב לנהוג על, 2/11 זר מנכ"ל משרד הפנים מס'כי אני מכיר את הוראות חו מצהיראני  .6
ידי -לניגוד עניינים ובחינתו על מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש

 גורמי הבחינה הרלבנטיים.
במסגרת  ימסרו על ידיהרותי ו/או בפרטים שבכתב בכל שינוי שיחול בתוכן הצ מועצהמתחייב לעדכן את ה הנני .7

 .מועצההשאלון ולפעול בהקשר זה על פי הנחיות ה
ניגוד עניינים כלפי  בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של .8

המועדים הרלוונטיים ותדירות  ,ירותיםמתן הש, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה, תוך פירוט פרטי המועצה
 .מתן השירותיםה

נושא פנייה זו,  בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים .9
הנוגעים, במישרין או בעקיפין,  בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים

 ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור. שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של לשירותים
 והא רשאי להורות, לפי שיקול דעתץ המשפטי של המועצה ינותן את הסכמתו מראש לכך שהיועהנני  זהבכלל  .10

זה לאלתר, באם  חוזהאו על ביטולו של /ו חוזההמקצועי, על עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים כתנאי לחתימת ה
המקצועית קיים ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, אשר הינם ממין או בהיקף כזה שאינו מאפשר המשך  ולדעת

 על ידי המועצה. מהספק, ו/או מהמתכנן מטעמו,ההסתייעות 
 בגין חשש לקיום ניגוד עניינים.הנני מאשר כי ידוע לי כי ועדת ההתקשרויות רשאית לפסול מועמד על הסף  .11

 
 

 
 

 חתימת המציע: __________________ שם המציע: ___________________ 
 

 
  



 1/2023מכרז פומבי מס'  
 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  18עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 8מסמך ב' 
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 
 לכבוד

 מונד-המועצה המקומית תל
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 למתן שירותי יעוץ  1/2023 מס' ח.פ. /ע.מ__________ במכרז ( להלן: "המבקש")על פי בקשת _____________ 
 4,000וק כל סכום עד לסך של אנו ערבים בזה כלפיכם לסיל תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל

₪ 
 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום 1/2023, וזאת בקשר עם מכרז פומבי מספר ()להלן: "סכום הערבות"

 ת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטילימים מקבל 7או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 
 עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת

 המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
 היו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחתאתם ת

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא תעלנה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 )כולל( אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. 30/4/2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 כל פניה לפי ערובת זו תעשה בכתב לסניף _____ בכתובת ___________.

 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 

 בכבוד רב,
 _________בנק 
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  37מתוך  19עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 
 מסמך ג'

 הצעת המשתתףהצהרה ו
 
 
 
 

 לכבוד
 מונד-המועצה המקומית תל

 
 א.ג.נ.,

 
 והצהרת המשתתף הנדון: הצעת המחיר

 תנועה והתחבורהבתחום המונד -המועצה המקומית תלעבור  יעוץ לקבלת שירותי  1/2023מכרז פומבי מס' ל
 

ונספחיו ולאחר  על כל תנאיו  ____________1/2023את מסמכי מכרז פומבי מס'  תיובדק תילאחר שעיינ
מציע לספק  י, הננמועצהם להשתתפות במכרז ולהתקשרות עם התנאיהואת  את העבודות הנדרשות שבדקתי

על פי כל תנאי  ,םבמלואוהחוזה במסמכי המכרז  המפורטיםאת השירותים  מונד-מועצה המקומית תלל
 כדלקמן:, ועל פי כל דין המכרז והחוזה

 קבעה מחירי מקסימום לעבודות נשוא המכרז כדלקמן: מועצהע לנו כי הידו

 20%אחוז ההנחה לא יעלה על ) מועצההמציע יגיש אחוז הנחה לתעריף ש"ע המוצע ע"י ה אחוז הנחה לש"ע:
 :(הנחה

 ₪ 280 -תעריף ש"ע מקסימאלי
 ___________% )במילים ____________________ אחוז(.אחוז הנחה מוצע: ___

 
שעות  300-כשל המכרז לכל שנת תקציב קלנדרית עומדת על סך של המוערכת  כמות השעותמובהר בזאת,  .1.1

  .עבודה במכרז

 יובהר כי המחירים המוצגים לעיל, אינם כוללים מע"מ. התמורה תשולם בתוספת תשלום מע"מ כחוק. .1.2

וספת ו/או אחוז על המציע למלא את שיעור ההנחה/תמורה באחוזים, הצעה אשר תוגש עם דרישת ת .1.3
 הנחה(  תיפסל על הסף.  20% -היינו מעבר לשגוי )הנחה/תמורה 

 יובהר כי לא יתווסף כל תשלום מעבר למחירים הנקובים בהצעת המחיר. .1.4

 את נספח זה יש להכניס למעטפה נפרדת, סגורה וחתומה. .1.5

 צהרות המציע:ה .4

תים נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר תמורה נוספת בגין השירוכל לי כי לא תשולם עלי ומוסכם  יידוע ל .א
 , קבועהתמורה לעיל, מהווה מחיר סופי. חוזהבמכרז וב הכלוליםועל פי התנאים  ההצעהנשוא מחיר ל

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה ו/או  ,ההוצאותאת כל  תומוחלט וכולל
הכנה תקשורת, מחשבים,  כלי רכב, כוח אדם, ציוד משרדי, לרבות, אך לא רק, נסיעות, מתן השירותים

 .והיערכות, פיקוח ובקרה וכיו"ב

, אם בכלל, ולא תהינה לי כמות מינימאלית של חודשי שירותאיננה מחויבת להזמין  מועצהכי ה יידוע ל .ב
 טענות ו/או דרישות ו/או תביעות עקב כך.

 מועצהפוף לחתימת חוזה ע"י מורשי החתימה של התחיל בביצוע העבודה, אלא בכאומוסכם כי לא  ידוע .ג
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  37מתוך  20עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 .מועצההזמנת עבודה חתומה אף היא ע"י מורשי החתימה של ה זוכהולאחר שתוצא ל

ידוע ומוסכם כי הוצאת הזמנת עבודה בפועל לידי הזוכה, מותנית בקיומם של אישורים תקציביים ובצרכיה  .ד
 בקבלת השירותים האמורים. מועצהשל ה

אין את מלוא התקציבים הנדרשים לקבלת השירותים נשוא מכרז זה, לפיכך  מועצהל ידוע ומוסכם, כי .ה
הוצאת הזמנת עבודה בפועל וביצוע בפועל של השירותים ו/או העבודות בכל עת יהיו כפופים לקיומם של 

כל טענה אם היקף השירותים שיוזמן בפועל ו/או משך  יאישורים תקציביים. אנו מאשרים כי לא תהיה ל
 מההיקף המשוער במכרז. נמוך, בכל שיעור שהוא,קשרות יהיה ההת

יום מראש, בכל עת  60רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  מועצהכי ה ומוסכםידוע  .ו
ומכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 בגין כך. מועצהה

והוא לא  מועצההינו כמעמד של נותן שירותים לומעמד כל גורם מטעמו ר כי ידוע לו שמעמדו המציע מצהי .ז
 יוכל לטעון  בשום שלב כי יש לו מעמד וזכויות של עובד מן המניין.

אין שום חובה לתשלום נוסף מעבר לסכום  מועצהציע ישלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו ולמה .ח
 שהוסכם עליו.

ומתחייב לפעול להם  םבמכרז, בחוזה ובכל נספחיהם, מסכי מועצהאת כל דרישות ה תיר כי קראמצהי יאנ .ט
 על פיהם.

 
 ועל כך באתי על החתום:

  _______________________________ טל׳: _____________________ שם המציע:
  ______________________________ פקס׳: ________________________ כתובת:
  ______________________________ נייד: ________________________ תאריך:

 
 _______________המציע _ תחתימ תאריך___________     

 אישור

אשר בזאת כי ביום __, בכתובת: ___________, מאני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. ________
הצהרה על  ם__________________ וחתת.ז. ___ _____________שםבפני:  _______ התייצב

 הצעה זו בפני.ו

  ___________   תאריך ______________
 חתימת עו"ד    
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  37מתוך  21עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 מסמך ד'
 חוזה

 
 

 שנת ________________ ביום______ חודש _ מונד-במועצה המקומית תלשנערך ונחתם 
 
 

 :בין
 מונד-המועצה המקומית תל

 תל מונד 52מרחוב הדקל 
 "(מועצה"ה)להלן: 

 
 מצד אחד

 לבין :
 

 _______________________שם:     

 ______________________    ז.ת./ח.פ.

 __________________________________________כתובת: 

 ("נותן השירות" /""המבצע :להלן) 

 
 מצד שני

 
תנועה יעוץ בתחום ה שירותי למתן  _________________ל  1/2023' מכרז מס"פרסמה  מועצהוה הואיל:

 נפרד מהסכם זה )להלן: "המכרז"(;המהווה חלק בלתי במועצה המקומית תל מונד  והתחבורה
 

 ;האמור למכרז תוהצעאת הגיש  נותן השירותו והואיל:
 

נותן להכריז על הצעת  ראש העיר_ המליצה בפני ___________דת המכרזים בישיבתה מיום __ווע והואיל:
 אישר את ההמלצה הנ"ל; וראש העיר ,כזוכה במכרז השירות

 
 זה;בהסכם וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים והואיל: 

 
 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 אמבו .1
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה להוראות מסמך אחר של מסמכי המכרז, תגבר ההוראה  1.2

 .מועצההחלטת ה, לפי נותן השירותהמחמירה עם 
 הגדרות: 1.3
וגזבר המועצה באמצעות מורשי החתימה מטעמה שהינם ראש  מונד-המקומית תל – "מועצה"ה

 .מועצהה
הזוכה שנבחר לבצע את העבודות נשוא מכרז  –"המבצע"/"נותן השירות"

 .ו/או כל עובד מטעמו __________________________
, כמפורט במועצה המקומית תל מונד תנועה ותחבורהיעוץ בתחום ה – "העבודות" / "השירותים"

 במסמך ה'.
. מובהר כי סמכויות המנהל הינן ועצהמו/או כל גורם אחר שייקבע לכך ע"י ה  מועצהמהנדס ה "המנהל"

 מועצהלתחומים המקצועיים של העבודה בלבד, ואינן חלות על החלטות שיש להן השלכה כלכלית על ה
 בלבד. מועצה, המסורות למורשי החתימה של המועצהו/או הגדלת הוצאת ה

 
 :נותן השירותהצהרות  .2

 כדלקמן:ומתחייב מאשר מצהיר,  נותן השירות
ליועץ  המועצהמצהיר בזאת כי ידוע לו כי החוזה הינו חוזה מסגרת במסגרתו תעביר נותן השירות  2.1

אינה מתחייבת להעביר ליועץ עבודות  מועצה. התנועה ותחבורהמעת לעת עבודות יעוץ בתחום ה
בהיקף מינימלי בכל שנה. העברת העבודות טעונה אישור תקציבי ואישור הגורמים המוסמכים 

  .מועצהב
, על פי כל דרישות ובאמצעות עובדים קבועים מטעמ החוזהאת העבודות נשוא  מתחייב לבצע 2.2

 .שהינם חלק בלתי נפרד הימנו המכרז, חוזה זה והמפרט הטכני
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. כמו כן מתחייב ים מטעמולקיים את כל הוראות החוק והדין הנוגעות להעסקת העובדמתחייב  2.3
, אם וכאשר יידרש לכך על ידי זה כל עובד מטעמו שיועסק על ידו בעבודות נשוא חוזהלהחליף 

 .מועצהיום או בתוך  תקופה אחרת שתידרש ע"י ה 30בכתב בתוך תקופה מקסימאלית של  מועצהה
 יומלהתקשר בהסכם זה ו/או למלא אחר הוראות וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנ 2.4

 .מכל סוג שהוא ואינו בניגוד עניינים
נדרשים לשם מילוי כל סיון והידע היהנ, לרבות ם והיכולותהאמצעים, הכישורי וכי ברשות 2.5

 לפי ההסכם. התחייבויותיו
ומחויב  להמציא  לכל דבר וענין מצהיר כי הוא מבצע את העבודות כקבלן עצמאי נותן השירות 2.6

 בדבר ניכוי ממס הכנסה ואישור לפי חוק עסקאות  גופים ציבוריים. אישורים
ככל שיידרש ע"י  ,השונים מועצהואתרי ה מועצהבמשרדי ההתייצב נותן השירותים מתחייב ל 2.7

 .במהלך תקופת ההתקשרות המנהל,
כמעמד של נותן הינו  הם שמעמדםכי ידוע ל יםמטעמו מצהיר יםהעובדלרבות נותן השירות  2.8

 מעמד וזכויות של עובד מן המניין. בשום שלב כי יש להם ים לטעוןלויכואינם  מועצהשירותים ל
אין שום חובה לתשלום  מועצהלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו ולנותן השירות יש 2.9

 נוסף מעבר לסכום שהוסכם עליו.
לפעול באופן מקצועי ומיומן, לעמוד בלוחות הזמנים  , המבצע מתחייבוהשירותים בביצוע העבודות 2.10

 ונציגה. מועצהשנקבעו, ולמלא אחר הנחיות ה
, לרבות תוצרים יווצרו ו/או יגובשו על ידי נותן השירותבוצעו ו/או ישיעבודה ו/או שירות כל  2.11

 כרצונה. הםרשאית לעשות בש מועצהשל הה קניינ םותפוקות העבודה, על פי הסכם זה, ה
ו/או תוצרים ותפוקות כאמור, והמבצע מחוייב להמציאם חומר תהא רשאית לדרוש כל  מועצהה 2.12

קבצי קבצי מחשב הניתנים לשינויים )תדרוש, לרבות במדיה מגנטית,  מועצהבאופן שה מועצהל
 (, כחומר מודפס וכו'.אופיס ו/או קבצי אדובי וכיו"ב

דיות כל מידע שיגיע לידם עקב ביצוע ובדים מטעמו מחוייבים לשמור על סונותן הישרות וכל הע 2.13
, גם לאחר סיום עבודתם בעבודות נשוא עבודתם ולא להעבירם לגורם אחר בכל צורה שהיא

 המכרז.
 השירות:תקופת  .3

ע"י  ההסכם מיום חתימת חודשים 36תהא לתקופה של  ,נותן השירותתקופת ההתקשרות עם  3.1
תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת  מועצהל אחרון מורשי החתימה של הצדדים

בתקופות  מועצהומה ע"י מורשי החתימה של הההתקשרות מעת לעת, באמצעות הודעה בכתב חת
 חודשים 60, ובלבד שסך ההתקשרות הכולל, לא יעלה על כל אחת  חודשים 12 עד בנות נוספות

 .. )להלן: "תקופת ההתקשרות"(מיום תחילת ההתקשרות
רשאית להודיע  מועצההחודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון לזוכה, וה 6 3.2

עמד הזוכה יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו של המנהל, לא  14לו על הפסקת העסקתו, 
בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו, לרבות כל סיבה שתמצא לנכון עפ"י שיקול דעת 

 המנהל. 
תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם כל מציע בתום תקופת הניסיון ובתום כל שנה  מועצהה 3.3

 או ממועד הארכת החוזה עפ"י שיקוליה בלבד. 
התחלת עבודה / הזמנת עבודה חתומים ע"י מורשי  עבודה תבוצע אך ורק בכפוף להוצאת צו 3.4

 )להלן: "הזמנה/ות עבודה"(. מועצהוגזבר ה המועצהשהינם ראש  מועצההחתימה של ה
רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה,  מועצהה 3.5

יינה כל תביעות ו/או יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולזוכה לא תה 60בהודעה מוקדמת של 
טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו 
בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור בהסכם 

 ההתקשרות בין הצדדים.
המכרז  דרישותמהתחייבויותיו על פי לא מילא אחת או יותר  נותן השירותלמרות האמור לעיל, אם  3.6

לאלתר, וללא הודעה מראש. עימו תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות  מועצהההסכם, ה או/ו
זמן מוגדר  נותן השירותשמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להקציב ל מועצהיובהר, כי ל

 לתיקון ההפרה.
 

 :התמורה .4
, נותן השירותל מועצהתשלם ה ופן מלא ומושלם,בא נותן השירותבתמורה לביצוע העבודות על ידי  4.1

במכפלת ת עבודה לשע₪ ____ __סך של __  "מסמך ג'"המצ"ב מסומן   על פי הצעתו למכרז,
 .מספר השעות שבוצעו על ידו  בכל חודש

נשוא המכרז, על כל הכרוך בכך,  והעבודות מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת בגין השירותים 4.2
כלל כך המחירים לא ישאו הפרשים והצמדות מכל סוג שהוא, למעט מעבר למחיר התמורה. ב

 מע"מ על פי דין.
 "(התמורה" –)להלן 

התמורה לעיל, מהווה מחיר סופי ומוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  4.3
 ., לרבות נסיעות, ביטול זמן וכו'העבודה מין וסוג הכרוכות בביצוע
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עילה לתביעה  לנותן השירותהיקף העבודה, בכל שיעור שהוא, לא תקנה הגדלה או הקטנה של  4.4
מוותר על כל  הואולמעט השינוי היחסי בתמורה, או לכל תביעה אחרת  התמורה לעיללהגדלת 

במקרה או ו/במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל  מועצהטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ה
 יהיה קטן או גדול מהצפוי. ו/או היקף ההתקשרותמספר העבודות ש

פעילות וכן יגיש נותן השירות חשבונית מס לתשלום, אליה יצרף דו"ח עבודה  /בכל תום חודש 4.5
המנהל יקבע את אופן יצירת הדו"ח ואת סוג  . ומאושר על ידי המנהל מפורטכשהוא שעות חודשי 

 יר מעת לעת לנותן השירותשאי להעבר יהיה המנהלהנתונים שיכללו בו, למילוי ע"י נותן השירות. 
. הגשת הדו"ח ואישורו ע"י המנהל בו שינוייםלבצע לדרוש ו/או  הדו"ח הוראות לגבי אופן יצירת

 לנותן השירות. תשלוםהינה תנאי לאישור ה
בכפוף   מועצהל חשבונית לתשלוםההגשת ממועד  45של שוטף +  התמורה תשולם בתנאי תשלום 4.6

 .מועצהההמנהל וגזברות  ילאישורו על ד
נותן מאת , ומאושר ע"י המנהל ודו"ח חודשי מפורטיבוצע כנגד מסירת חשבונית מס כדין  תשלום 4.7

 .מועצהל השירות
 

 :אופן ביצוע השירותים .5
מלאה על את השירותים בנאמנות, מקצועיות ובמסירות תוך הקפדה  מועצהיבצע עבור ה המבצע 5.1

ות עבודה חתומות כדין ע"י מורשי החתימה , כפוף להוצאת הזמנכל הוראות הדין ותנאי הסכם זה
 .מועצהשל ה

 .מועצהמתחייב כי השירותים יינתנו על ידו לשביעות רצונה של ה המבצע 5.2
תהא רשאית בכל תקופת ההתקשות עם המבצע, להמציא למבצע הזמנות עבודה חתומות  מועצהה 5.3

, לכל תקופה השירותמטעם נותן  ת העבודה ע"י הוספת מפקח נוסףלהגדתגבור ו/או  ךלצורכדין 
 .ימים 14, בהודעה מראש של לביצוע העבודות נשוא ההסכםשתראה לנכון )אפילו לימים בודדים(, 

רשאית להודיע לקבלן על הקטנת היקף העבודה, בכל שיעור שתראה לנכון,  מועצהכמו כן, ה 5.4
 טנה.ימים, והתמורה לנותן השירות תחשוב בהתאם לחלק היחסי של ההק 45בהתראה מראש של 

על פי שיגיע לידיהם  , מסמכים, קבצים וכו'כל זכות במידע בדים מטעמוונותן השירות ולעאין ל 5.5
 .והם מחוייבים לשמירה על סודיות המידע שיגיע לידם וחוזה זה לצורך ביצוע

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו במהימנות וברמה מקצועית נאותה והוא  5.6
 לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה. מועצהסייג כלפי ה יהיה אחראי ללא

נותן השירותים מאשר ומצהיר, כי יש לו הידע, הניסיון ומיומנות בדרגה כזו הדרושה למתן השרות  5.7
 .מועצהעל פי הסכם זה ל

 :אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .6
י מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למ מועצהה 6.1

כל מי מטעמו ו/או בשירותיו, כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים 
 .מועצהל

נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים  6.2
לשלם לצד שלישי פיצויים  צהמועשייגרמו תוך כדי מתן השירותים ובקשר לכך. אם תידרש ה

ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף  מועצהכלשהם, מתחייב נותן השירותים להחזיר ל
לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע  מועצהכל הוצאה אשר הוצאה על ידי ה

 מנותן השירותים לפי הסכם זה. מועצהל
נותן השירות ו/או עקב שגיאה מקצועית של  הן כל נזק שיגרם לבגי מועצהישפה את ה נותן השירות 6.3

רשלנות ו/או עקב מסירת הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב עובדיו ו/או מי מטעמו, עקב 
שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של נתונים ו/או דו"חות לא מדויקים ו/או עקב 

לאחר תום תקופת גם  גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה  תחולנותן השירות וכל גורם מטעמו, 
 החוזה.

אחראי לנזקים  הוא, מועצהבאופן המפקיע את זכויות ה הביטוח את הוראות פוליסות המבצעהפר  6.4
על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם  מועצהבאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 .לו עקב זאת

 :ביטוח .7

הינן  המבצעבהתאם להסכם ו/או לדין, הוראות הביטוח שיחולו על  המבצעמאחריות  מבלי לגרוע 7.1
 .ב' בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם כנספח

 ביטול ההסכם .8

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ לאלתר ומבלי צורך במתן   מועצהעל אף האמור לעיל, ה 8.1
 קרים דלהלן:הודעה מוקדמת, זאת על אף האמור לעיל,  בכל אחד מהמ
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ימים ממועד בו  21היועץ הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית, וזו לא תוקנה בתוך  .8.1.1
 ליועץ.  מועצההודיעה על כך ה

 . מועצההיועץ הפר אמונים ל .8.1.2
 .ו/או חדלות פרעון ו/או כינוס נכסים היועץ נכנס להליכי פשיטת רגל .8.1.3
 30שר עבודתו לתקופה העולה על היועץ נפטר ו/או איבד את כושרו המשפטי ו/או איבד את כו .8.1.4

 יום.
בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה   מועצההשתמשה ה .8.2

וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ עילת 
ו או סיבה אחרת והיועץ לא יהיה זכאי בגלל ביטול ההסכם, הפסקת ביצוע  מועצהתביעה כלשהי נגד ה

לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול 
או ההפסקה, פרט לשכר יחסי בעד אותם השירותים שבוצעו ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו עד לתאריך 

 הכול לפי המקרה., ו מועצההביטול או ההפסקה שאושרו ע"י מנכ"ל ה

להמשיך את קבלת השירותים המפורטים   מועצההופסקה עבודת היועץ כאמור בהסכם זה, רשאית ה .8.3
בהסכם זה באמצעות כל יועץ אחר ולצורך זה להשתמש במסמכים ובחומרים שהוכנו ע"י היועץ 

מהווה  ולהכניס בהם את השינויים וההשלמות כפי שייראו לה ועצם חתימתו של היועץ על הסכם זה
 הסכמה לכך.

שילמה סכום כלשהו ליועץ, אך מסיבה כלשהי שתלויה ביועץ   מועצהעל אף האמור לעיל, במידה וה .8.4
ימים מהיום שקיבל דרישה  10לא יצא המיזם אל הפועל, מתחייב היועץ להשיב את הסכום שקיבל תוך 

 לקבלת פיצויים כדין.  מועצהלהחזר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של ה

שיתבטל המיזם ולא יתקיים במועד המתוכנן כתוצאה מ"כוח עליון", יהא הקבלן זכאי לקבלת במקרה  .8.5
תמורה יחסית בעד אותם השירותים שבוצעו ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו עד לתאריך הביטול או 

 , והכול לפי המקרה.  מועצהההפסקה ושאושרו ע"י מנכ"ל ה

ו נסיבות אשר אינן תלויות בצד מן הצדדים ואשר אין בחוזה זה משמעותו כל פעולה ו/א"כח עליון" 
עליהן שליטה, לרבות )אך לא רק( מחלת הקבלן, מלחמה, מצב חירום, שביתות, צווים ממשלתיים 

 ו/או של רשויות מקומיות, אבל כללי בשל פיגוע וכיו"ב.

ר ו/או הגבלה הוראות כל חוק, תקנה או צו, פריצת מלחמה ו/או מבצע צבאי ו/או גיוס כללי, איסו
על בניה ע"י רשות מוסמכת ו/או הוראות רשויות מוסמכות ו/או הקפאת בניה עפ"י דין ו/או 
כתוצאה מכוח עליון, לרבות במקרה של מגפה עולמית ו/או התפשטות נגיף במדינות המספקות 

י טבע חומרי/פריטי/אביזרי בנייה ו/או בישראל, שהוכרו על ידי ארגון הבריאות העולמי, ו/או פגע
ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או מחסור ארצי חריג ומהותי בחומרי ומשאבי בניה ו/או בפועלי בניה 
מקצועיים )לרבות ובפרט הגבלה מהותית ע"י הרשויות של שהיית עובדים זרים בתחום הבניה 

קרקע בישראל( ו/או בשירותי ציוד לבניה ו/או הובלה ו/או גילוי עתיקות ו/או קברים ו/או זיהומי 
ו/או מי תהום ו/או כל גורם או סיבה אחרים, שלקבלן אין שליטה עליהם או על גרימתם ושאינם 
באשמתו, ושהקבלן נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת העיכוב, וישנו קשר סיבתי בין 

בתום התקיימותה  מועצההקבלן מתחייב להודיע ל התקיימותה של הנסיבה הפוטרת לבין האיחור.
  הפוטרת כאמור על העיכוב ומשכו.של הנסיבה 

 :ת ביצוע לקיום החוזהערבו .9

, ערבות בנקאית מועצהל היועץעפ"י החוזה ימציא  המבצעלהבטחת מילוי כל התחייבויות  9.1
הערבות תעמוד  ₪   5,000 בסך של מועצהימים מדרישת ה 7אוטונומית הניתנת למימוש תוך 

להאריך תוקפו של ההסכם,  המועצהה יטהחל .ההתקשרותיום ממועד תום  60בתוקף עד לתום 
יום לאחר תום תקופת  60יאריך היועץ את הערבות בהתאם לדרישת המועצה לתקופה של 

 .האופציה

לחלט את סכום הערבות כולו או  ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה ,רשאית מועצהה 9.2
 הוזאת מבלי לגרוע מזכות המוסכם חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או בגין הפיצוי

ומבלי שיהא בכך כדי לשחרר את  לו לפי הסכם זה ולפי כל דין תא זכאייכל סעד אחר שה לקבלת
 .מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה היועץ

להחזיר את הערבות לגובה  היועץסכום חוב כלשהו מהערבות הבנקאית, מתחייב המועצה  תהגב 9.3
 .ימים מגביית הסכום האמור 10 סכומה המקורי תוך

 :הפרות וסעדים .10
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 חתימת המציע: _________________

  

לבטל הסכם זה כאמור לעיל, הפר היועץ ו/או מי מטעמו הסכם זה   מועצהמבלי לגרוע מזכויות ה .א
  מועצהליועץ, רשאית ה  מועצהימים ממועד בו הודיעה על כך ה 21הפרה יסודית, וזו לא תוקנה בתוך 

  מועצהודעה מוקדמת, והיועץ יהיה חייב לפצות את הלבטל את ההסכם לאלתר ומבלי צורך במתן ה
בגין כל נזק שייגרם לה עקב ביטול ההסכם, לרבות עלות השלמת השירותים נשוא ההסכם שיבוצעו 

בגין הפרת ההסכם עפ"י כל    מועצהו/או כל גוף אחר. אין באמור לעיל לגרוע מזכויות ה  מועצהע"י ה
 דין.

תניות יסודיות שהפרת כל אחד מהן תקנה לצד ה, להסכם זה הינן   16-ו 15, 12 ,9, 7 ,6, 5, 2סעיפים  .ב
 הנפגע הזכות לבטל הסכם זה לאלתר. זאת מבלי לפגוע בזכותו של הצד הנפגע לקבלת פיצויים כדין. 

תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את המבצע מהתחייבויותיו לסיים את  .ג
 התחייבות אחרת על פי חוזה. העבודה במועד או מכל

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ומהוראות כל דין, ייחשבו האירועים הבאים כהפרה יסודית של  .ד
 ההסכם:

 מראש ובכתב.  מועצההיועץ הסב את ביצוע ההסכם ו/או חלקו לאחר ללא הסכמת ה 10.1

 היועץ הסתלק מביצוע ההסכם או הפסיק ביצועו שלא בהתאם להוראות הסכם זה.  10.2

עץ ו/או מי מטעמו עשו שימוש במידע אשר הועבר אליהם מתוקף הסכם זה לצרכיהם הפרטיים היו 10.3
 ו/או לכל צורך שאינו קשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

על אף האמור בהסכם זה, מקום שהיועץ לא התחיל בביצוע עבודתו או לא סיים אותה, או את השלב  .ה
תו של היועץ לא הניח את דעת המנהל ויהיה חשש שהיה עליו לבצע באותה עת, או שקצב התקדמו

ימים או  10שאורח התקדמות מעין זה יפגום במיזם, יתרה המנהל ביועץ בכתב, ואם תוך תקופה של 
תקופה קצרה מזו ובהתאם לנסיבות וכפי שיקבע המנהל לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של היועץ 

למסור את העבודה לאחר, והיועץ מתחייב לחדול  רשאית  מועצהו/או באורח ביצוע העבודה, תהיה ה
תשלם ליועץ תמורה יחסית בעד אותם השירותים   מועצהמיד עם קבלת ההודעה מביצוע העבודה. ה

 מועצהשבוצעו ו/או ההוצאות שהוצאו על ידו עד לתאריך הביטול או ההפסקה ושאושרו ע"י מנכ"ל ה
 הפסקת עבודתו של היועץ.עקב   מועצה, בניכוי הנזקים וההוצאות שנגרמו ל

למען הסר ספק, מובהר ומוצהר כי כל התוכניות, הרעיונות, המסמכים והתוצרים הקשורים לשירותי  .ו
, והיא זכאית לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי,  מועצההיועץ הינם רכושה של ה

בל את אישורה לרבות העברתם לשימושו של אחר, והיועץ לא תהא כל זכות בהם, אלא אם קי
 מראש ובכתב.    מועצהוהסכמתה המפורשת של ה

 :כתובת הצדדים .11

כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, כל הודעה  11.1
שעות מעת המסירה למשלוח  72שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

המסירה  ואם נמסרה ביד עם / מייל ד שיגורה בפקסימיליהשעות ממוע 24בדואר רשום ו/או בתום 
 בפועל.

 :תאיסור המחאת זכויו .12

כולן או חלק מהן, וכן  רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, ואינ המבצע 12.1
אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, לרבות המחאת הזכות 

 י התמורה ממנו לגורם אחר.לקבלת סכומ

ומעלה מהון המניות המונפק של  25%היה המבצע תאגיד תיחשב "המחאה" לרבות העברה של  12.2
 התאגיד ממי שהחזיק בהם במועד חתימת המבצע על הסכם זה, לאחר או לאחרים.

המחה המבצע זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודות  12.3
הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו על פי ההסכם על אף  ריישאאחר, כולן או מקצתן, ל

ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע  מועצהההמחאה האמורה ועל אף אם נעשתה בהסכמת/בידיעת ה
 כלפי הגורם הנמחה. מועצהבזכויותיה של ה

 :קיזוז .13
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 חתימת המציע: _________________

 
רשאית לקזז מכל סכום  מועצהה, תהא מכל סיבה שהיא מועצהחייב לנותן השירות שכל סכום  13.1

קנסות קיזוז ו/או ניכוי לרבות  על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ושיהיה עליה לשלם ל
חל איסור  נותן השירותעל מוסכם כי לעומת זאת,  .ו/או פיצויים מוסכמים הנקובים במפרט הטכני

תר מראש על זכות קיזוז, כמו כן, המבצע מוובכל דרך שהיא.  מועצהמוחלט לבצע קיזוז מול ה
תקזז לנותן השירות, הינם בנוסף לכל סעד אחר ו/או  מועצהמובהר כי הקנסות שה עיכבון וכיוצ"ב.

 כל דין.על פי על פי תנאי החוזה ו/או  מועצהנוסף העומד ל

 :תשונו .14

לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר  14.1
גם יחד וכן וקיבלו  מועצהוגזבר ה מועצהאלא אם יינתנו בכתב בחתימת ראש ה מועצהיו מצד האל

 מראש ובכתב. מועצהאת אישור היועץ המשפטי ל

 :מעביד-אי קיומם של יחסי עובד .15

 אינה היחידה. מועצהעבור הנותן השירות מצהיר כי הוא מנהל עסק עצמאי וכי עבודתו  15.1

ם באופן מלא ומושלם, נותן השירות חייב לספק בעצמו ועל חשבונו מובהר כי לצורך ביצוע השירותי 15.2
וכיוצ"ב הנדרשים לביצוע  לרבות חומרים מתכלים את כל הציוד, כ"א, כלים, רכבים, חומרים

חדר במשרדי  נותן השירותלתספק  מועצההעבודה באופן מלא ומושלם. למרות האמור לעיל, ה
כמשרד עבוד המפקחים , שישמש מונד-ביישוב תל, ו/או בכל מקום אחר מועצהאגף התפעול ב

, אולם באחריות נותן השירות מטעם נותן השירות לצורך ביצוע העבודות המשרדיות נשוא החוזה
 לביצוע העבודה. יםהנדרש והחומרים המתכלים הציודצייד ולאבזר את החדר בכל הריהוט, ל

, מועצהה דיה מטעמו לא יחשבו כעובלמען הסר ספק מוצהר בזאת, כי נותן השירות וכל מבצע עבוד 15.3
כל יחסי עובד  מועצהלבין הו/או מי מטעמו ובשום מקרה לא ייווצרו בין נותן השירות ו/או עובדיו 

נותן השירות יחתים במעמד חתימת חוזה זה, את כל העובדים שיועסק על ידו בעבודות  ומעביד.
 בנוסח המצורף כנספח ה' לחוזה., מועצההצהרה כי אינו מועסק ע"י הנשוא חוזה זה, על טופס 

יבצע את כל התשלומים הנלווים ו ישלם את שכרם המלא של כל עובדיו מובהר, כי נותן השירות 15.4
על חשבונו ובאחריותו. חובה  קרן השתלמות וכל תשלום אחר לרבות ביטוח לאומי, קופת פנסיה,

חסי עובד מעביד בינו ובין על מנת להסיר כל ספק בעניין אי קיום ינותן השירות זו מוטלת על 
 מדי חודש אישור על ביצוע התשלום לביטוח לאומי. מועצהל. נותן השירות ימציא מועצהה

מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בעבודתו  וכל עובד ו/או גורם מטעמו, נותן השירות 15.5
מיד עם  מועצהעם ה . הוא  מתחייב להודיע על כל ניגוד עניינם שיהיה לו בעבודתומועצהמול ה

 היוודע לו דבר ניגוד העניינים.

של נותן השירות  יםכעובד ויחשב זה,ובעבודות נשוא הח, העובדים שיועסקו ע"י נותן השירות 15.6
בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי נותן השירות ו/או מי מעובדיו או בכל מהקרה בו תחויב 

 מועצההשירות, יפצה וישפה נותן השירות את ההרשות המזמינה בתשלום כלשהו למי מעובדי נותן 
 בכל סכום בו היא תחוייב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

נותן השירות מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו יהיו נתונים  15.7
מים הכרוכים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלו

בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ולפי כל דין, הכרוכים 
 בהעסקתם

נותן השירות מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  15.8
 –"ז הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ

, חוק חופשה 1976 –, חוק דמי מחלה תשל"ו 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1987
, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 1954 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –שנתית התשי"א 

, חוק הביטוח 1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -תשכ"ד
 .1994 –)נוסח משולב( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד  הלאומי

לעיל הינם יסודיים ומהותיים, ועומדים בבסיס  ותתי סעיפיו 14 ףמובהר, מוסכם ומוצהר, כי סעי 15.9
 הסכם זה.
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 חתימת המציע: _________________

 זכויות יוצרים .16

של  מקורייםאת ה  מועצהעם סיומו של הסכם זה בכל דרך שהיא, לרבות ביטולו, ימסור היועץ ל 16.1
, המפרטים והמסמכים האחרים שהוכנו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי מי כל התכניות

מטעמו, כשהם ערוכים, מסודרים וממוינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש  
 לעיין בהם.

מוצהר ומודגש בזה שכל התכניות, הרעיונות, המסמכים והתוצרים הקשורים לשירותי היועץ הינם  16.2
והיועץ ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לעכבם תחת ידם אף אם יגיעו ליועץ,   מועצההרכושה של 

 .  מועצהלטענתו, כספים מאת ה

 :העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה .17

 מצהיר בזאת כי :, מועצהוכל עובד שיבצע את העבודה מטעמו עבור ה המבצע
 או בת, ואף לא סוכן או שותף .אין לו בן זוג, הורה,בן  מועצהבין חברי מועצת ה .א
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .ב

או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 
 בו.

 זוג , שותף או סוכן העובד ברשות . –אין לו בן  .ג
 למכרז וחלק בלתי נפרד מהסכם זה . 5 המהווה מסמך ב' המבצע יחתום על תצהיר .ד

 :כללי .18

מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין חתימתם על  18.1
 ההסכם מטילה עליהם כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם זה.

של שני הצדדים ובכפוף לצירוף הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה  18.2
 כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם זה.

 
 בלבד. זכהמרהקשור בהסכם זה הנה של בתי המשפט או בתי הדין המוסמכים באזור  סכסוך .19

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
 
 תל מונד 52הדקל  :מועצהה

 _______________________________________ :נותן השירות
 

 ולראיה באו על החתום:

 

 

                                           ______________________                 ________________________      
 נותן השירות                                                                                     מועצהה
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 חתימת המציע: _________________

 ח א'נספ

 ח ערבות ביצוענוס
 

 )ערבות זו תוגש ע"י הזוכה לאחר ההודעה על הזכייה(
 
 

 לכבוד
 מונד-המועצה המקומית תל

 
 א.ג.נ.,

 
"( אנו ערבים בזאת כלפיכן לסילוק המבצע" -פי בקשת _________________ ח.פ. ___________ )להלן -על

-המועצה המקומית תלהסכם שנחתם בין  "סכום הקרן"( וזאת בקשר עם -)להלן  ₪  5,000כל סכום עד לסך של 
 -)להלןתנועה ותחבורה שירותי יעוץ בתחום הלקבלת החוזה ביצוע בעקבות  המבצע"( לבין מועצה)להלן: "המונד 

 של כל תנאי ההסכם. זוכה"ההסכם"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י ה
די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על י

כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, אשר פורסם 
 ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

ימים מקבלת  7תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה
דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון המבצעלדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת 
 לחיוב כלשהו כלפיכן.כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר 

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 
 

 זרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חו

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
על פי דרישתכן בכתב אנו  .ועד בכלל (יום לאחר תום ההסכם 60____________ ) ערבות זו תישאר בתוקפה עד

או תום תקופת הארכתה, נאריך את תוקף הערבות מעת לעת ובלבד שהדרישה תגיע אלינו לפני תום תקופת הערבות 
 לפי הענין.

 
 

 בנק______________          תאריך:_____________
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 חתימת המציע: _________________

 נספח ב'

כי משך כל  נותן השירותים, על פי חוזה זה או על פי דין, מתחייבנותן השירותים מבלי לגרוע מאחריותו של  .1
קמן, אשר יהיו בתוקף כל עוד מתקיים ועובדיו מבוטחים בביטוחים כדלנותן השירותים תקופת הסכם זה יהיה 

 -"(:נותן השירותיםחוזה זה ו/או נמשכות העבודות על פיו )להלן: "ביטוחי 

 ביטוח צד שלישי 1.1
יועץ/איש מקצוע שאינו מעסיק עובדים  מעסיק עובדים(;נותן השירותים ביטוח חבות מעבידים )ככל ש 1.2

 פטור מביטוח חבות מעבידים. –שכירים 
מתחייב להמשיך ולקיים ביטוח אחריות מקצועית גם בסיום נותן השירותים ועית; ביטוח אחריות מקצ 1.3

 ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד חלה עליו אחריות עפ"י דין.
 

, לפני תחילת עבודתו את המועצה להמציא לידינותן השירותים , מתחייב המועצה ללא צורך בכל דרישה מצד .1
 תום על ידי המבטח.כשהוא ח( 1)נספח ב'אישור עריכת הביטוח 

מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת נותן השירותים  .2
למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לו  תהיה זכאיוהמועצה תביצוע עבודתו 

 לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.
פי הסכם זה, לרבות בכל -עלנותן השירותים הביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות אי המצאת אישור עריכת  .3

 הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
 נותן השירותיםכאמור לעיל ונותן השירותים לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י  תרשאיהמועצה  .4

מצהיר כי נותן השירותים ש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידר
נותן להורות על תיקון ביטוחי  מועצהשל ה הביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותהמועצה זכות הביקורת של 

כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור  האו מי מטעמהמועצה כמפורט לעיל, אינה מטילה על השירותים 
 על פי הסכם זה.נותן השירותים , טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הביטוח כאמור

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם נותן השירותים  .5
 כם.ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההס

תחודש ברצף לכל התקופה  מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועיתנותן השירותים למרות האמור לעיל,  .6
 דין. עלול להימצא אחראי עפ"ינותן השירותים בה 

אישור  מועצהלהפקיד בידי הנותן השירותים לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב  מיםי 10-לא יאוחר מ .7
 ביטוח חדש.

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם תים נותן השירו .8
 זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

לא המציא אישור ביטוח אחר, או ונותן השירותים בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא  .9
, לבצע את הביטוחים ת, אך לא חייבתרשאי מועצההיה התטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, לא חידש בי

לנכות תשלומים אלו מכל סכום  תהיה רשאיהמועצה ת. התחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישת
 בכל דרך אחרת. נותן השירותיםבכל זמן שהוא או לגבותם מ נותן השירותיםל השיגיע ממנ

ו/או על ידי המבטחים  מועצהמתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי ההשירותים נותן  .10
שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה נותן השירותים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב 

 או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.
ק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח המצ"ב, הינה בבחינת למען הסר ספ .11

נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על נותן השירותים דרישה מזערית המוטלת על 
כי הוא יהיה  מצהיר ומאשרנותן השירותים לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים  הו/או מי מטעמהמועצה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 כאמור.  

המפורטים באישור הביטוח,  ויש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחינותן השירותים אם לדעת  .12
ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים  לערוך ולקיים את הביטוח הנוסףנותן השירותים מתחייב 
)לעניין ביטוחי רכוש( ושם המועצה כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי נותן השירותים לביטוחי 

 )לעניין ביטוחי חבויות( בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המועצה המבוטח יורחב לכלול את 
נותן . כן מתחייב לאחר שנשלחה הודעה מטעם המבטחת למועצה נה אלאולא תבוטללרעה הפוליסות לא תשוננה  .13

, העתקים חתומים של ביטוחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין ה, מיד עם דרישתמועצהלהמציא להשירותים 
נותן השירותים , מתחייב המועצה לבין האמור בחוזה זה, ולדרישתנותן השירותים האמור בהעתקי ביטוחי 

ביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת לגרום לשינוי ה
, והדבר לא יטיל אחריות םהביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת

 על פי חוזה זה או על פי כל דין.נותן השירותים ולא יצמצם את אחריותו של המועצה כלשהיא על 
נותן . ביטוחי מועצההמפורטים לעיל יורחב לכלול גם את הנותן השירותים בכל הפוליסות שם המבוטח בביטוחי  .14

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח,  SUBROGATIONיכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף השירותים 
 לעבודה. גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור 

ועל ידי  מועצהיכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך ע"י הנותן השירותים ביטוחי  .15
 גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".

 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה. .16
יום קודם לביטול הפוליסות  60 מועצהדיע ליום עפי"ו מתחייבת המבטחת להו 60הפוליסות יכללו סעיף ביטול של  .17

 לרעה. ו/או ו/או כל שינוי
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 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  30עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

1נספח ב'   
 קיום ביטוחיםאישור 

 
 

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

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 שורהאי מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 שם

המועצה המקומית תל 
תאגידים  ו/אומונד 

עירוניים ו/או חברות 
עירוניות ו/או נבחריהם 

ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

 שם
 למלא

  
  

 

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐
שירותי  אחר:☒

ייעוץ בענייני תנועה 
 ותחבורה

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 ירותיםמזמין ש☒

 מזמין מוצרים☐
  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

, תל 52: רחוב הדקל מען
 מונד

 

 מען
 למלא

 

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

 כיסויים
 בתוקף נוספים

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

  309 304 302 ₪  1,000,000   ביט  צד ג'

315 321 322  
328 329  

 ₪   20,000,000   ביט   אחריות מעבידים
 

309 319 328  

    אחריות מקצועית
 
 
 
 
 

 

 2,000,000  ₪ 301 302 303  
304 309 321  
325 326 327  
תקופת -332 328

 חודשים 6לוי גי

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
038 040  

 
 

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

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  31עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 נספח ג'
 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

 תאריך: _________
 לכבוד

 מונד-המועצה המקומית תל
 הצהרה על סודיות ושמירת מידע

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

לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אלי במסגרת ביצוע  .1
, כהגדרתם במסמכי ו כל עבודה נלווית ואו עקיפהו/א  תנועה ותחבורהיעוץ בתחום השירותי 

המועצה המקומית של  _________________________________1/2023מכרז פומבי מס' 
"ההסכם"(, וכי תשמר הסודיות כאמור גם על ידי  -, )להלן, בהתאמה: "השירותים" ותל מונד

 ע ההסכם יובא לידיעתו.המועסקים על ידי ו/או מי מטעמי ו/או כל מי שמידע הכרוך בביצו

כמו כן הנני מתחייב לשמור על סודיות המידע, הנתונים והמסמכים הקשורים בביצוע השירותים, ולא 
לגלות את המידע, הנתונים והמסמכים הנוגעים להסכם ו/או חלק מהם לאחר, מכל סיבה שהיא 

 )בכפוף לאמור להלן( וללא הגבלת זמן.

דע שהגיע / יגיע אלי, במסגרת ההתקשרות לביצוע השירותים נשוא הנני מתחייב לדאוג לאבטחת כל המי
 .המועצה המקומית תל מונדההסכם עם 

לשמירת ונדריך את עובדינו , לממצאים נשוא העבודות הנני מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע
 .מועצהסודיות, לפני שתהיה להם גישה למסמכי ה

, מועצההמחשוב והמסמכים הקשורים לשירותים נשוא ההסכם עם ה הנני מתחייב למנוע גישה למערכת
 ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

לעיל לא תחולנה על מידע שהינו נחלת הכלל או הפך לכזה, שלא בדרך של הפרת  1הוראות סעיף 
המידע הועבר או התגלה לצד  האמורים;המידע היה ידוע לי טרם ביצוע השירותים  הצהרה זו;

המקבל באופן חוקי על ידי צד שלישי, אשר אינו מחויב בסודיות כלפי הצד המגלה; ו/או מידע 
 אשר גילויו מתחייב בהתאם להוראות כל דין או הוראות רשות.

והתקנות שהותקנו  1981-ידועה לי חובת שמירת הזהירות מכח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .2
 חו.מכו

-לחוק העונשין, התשל"ז118ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי כאמור לעיל מהווה עבירה לפי סע'  .3
1977. 

 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה, והסכמתי לכתוב בה. .4

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
___________________ 

 חתימה + חותמת המציע

 אישור

י הח"מ _______________, עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני אנ
מר/גב' ___________________,  ת.ז. __________________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.את 
____________ 

 חתימת עו"ד
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 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  32עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 1'גנספח 
 אלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםש

 הרשות המקומית     ____________________________________________
 מועמד/ת לתפקיד    ____________________________________________

 תפקידים וכהונות –חלק א' 
 פרטים אישיים .1

 ________________משפחה             ______________ שם 
 

מס' זהות שנת לידה ___/____/____ 
 כתובת: 

______________________ עיר/ישוב______________  רחוב  
 מיקוד__________

 מספר נייד ________________________ מס' טלפון ____________________   
 קידים ועיסוקים תפ .2

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה,  4פירוט תפקידים ועיסוקים  נוכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של 
 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/'ת, כיועץ/ת וכד'(.

 
 נא להתייחס גם  לתפקידים ועיסוקים בתאגיד מכל סוג )חברה / חברה ציבורית, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים  בהתנדבות(.נא 
 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 תפקידים ציבוריים  .3

 עיל.ל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות  הציבורי וכהונות ציבוריות 
 שנים אחורה . 4נא להתייחס לתפקידים  נוכחיים ולתפקידים  קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 

 
 

  

 

   
 
 

  

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 

 בוריים ובין אם שאינם ציבוריים.צי
 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות  נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

שם התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

 סוג הכהונה
)דירקטור חיצוני או 
מטעם בעלי מניות. 

ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג 

 נא לפרט גם( -השני

 ילות מיוחדת פע
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים.

 
 

   
 

 

   
 

    

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 ,שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 
ליו )ובכלל זה זיקה או קשר לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים א

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא 
 קשור אליהם( ?

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

         



 1/2023מכרז פומבי מס'  
 תנועה והתחבורהבתחום המונד -למועצה המקומית תל למתן שירותי יעוץ 

 
  37מתוך  33עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

ש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או לרבות כל מי שי –"בעל עניין" בגוף 
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק 

 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה(1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 
 כן / לא

 כן, פרט/י : םא
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 לעיל לגבי קרובי משפחתך. 2-5תפקידים, כאמור, בסעיפים פירוט 

 בלבד.בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל,   .7
התחלת הכהונה, סוג  אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
 

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

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .8

ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה האם את/
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות 

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?
 כן / לא 

 אם כן, פרט/י 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

האם ידוע לך עמידך במצב של חשש לניגוד עניינים תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים  לה .9
,  שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילעל תפקידים  ועניינים 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -"קרוב" 

 כן / לא 
 אם כן, פרט/י 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך .10

 .חשש לניגוד עניינים
 
על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת    ידוע לךהאם 

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים  להעמיד 
 ב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?אותך במצ

 
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

 
לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם  נשאלת בשאלות 

 שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר 
 כן / לא

                                                 
1

  1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  

  -"בעל ענין", בתאגיד
מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, (1)

מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים  
יותר מהדירקטורים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק  שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או 

 -שלו, לענין פסקה זו
 יראו  מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן, (א)

למעט חברת  –החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירת הערך האמורים, לענין זה, "נאמן"  (ב)
()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46ת ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירו

 לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 .חברה בת של  תאגיד, למעט חברת רישומים (2)
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  37מתוך  34עמוד 

 
 חתימת המציע: _________________

 אם כן, פרט/י :
 פירוט קורות חיים ועיסוקים

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

 נכסים ואחזקות  -חלק ב'  
 אחזקות  במניות .11

 
ים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של פירוט החזקת מניות בתאגיד

 קרוביך.
 1968 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה
 

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

 כן / לא 
 :אם כן, פרט/י 

 
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/גוף

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  אחוז החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 נכסים שאחזקתם, מכירתם  או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12
תם, מכירתם או שימוש  בהם האם  קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזק

 עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  מועמד?
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן / לא 

 אם כן, פרט/י  :
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 חבות כספים בהיקף משמעותי .13

תפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות האם את/ה, קרוביך או מישהו משו
 כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                                 
2

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  

  –"בעל ענין", בתאגיד 
ן המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מי שמחזיק בחמישה  אחוזים או יותר מהו (1)

מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים 
עה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצב

  -שלו, לענין פסקה זו
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק  בניירות הערך הכלולים הנכסי הקרן, (א)

למעט חברת  –נאמן" המחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, "ה (ב)
()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א() 46רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של התאגיד, למעט חברת רישומים.  (2)
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________________________________________________________________________
____ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .14
אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על נכסים 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
 

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

 
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

 
לרבות מי שיש לו אחזקות  בגוף ו/או זכויות  הצבעה בו,  בין  במישרין ובין בעקיפין, ו/או  –"בעל  עניין" בגוף 

 ו".מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג  אותו ו/או יועץ חיצוני ל
 כן / לא 

 
 אם כן, פרט/י :

 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 הצהרה  -חלק ג'  

 אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז. מס' ____________________,
 י:מצהיר/ה בזאת כ

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

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא  .2
ים לי אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה  היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידוע

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום  לי להיות במצב של חשש  .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד.
 אני  מתחייב/ת  להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא.
אני מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 
 של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. המשפטי 

____________________    ________________ 
 חתימה       תאריך   
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 מסמך ה'

 מפרט טכני לביצוע העבודות
 

 פירוט העבודות / השירותים המבוקשים:
 

 מפרט השירותים 
 

 ץ״/ ״השירותים״(:תכולת השירותים )להלן: ״עבודות הייעו
השירותים יינתנו לאגף הנדסה. סעיף זה מפרט את השירותים השונים, ואין  ,כמצוין במסמכי המכרז 

 לתכולת שירותים אלו בלבד נשוא מכרז זה. מועצהבהם להגביל או לחייב את ה
 

 
בתעריף שעתי, הכל  מועצהתכולת העבודה תסוכם מול היועץ בהתאם לאופן ההתקשרות הנדרש ל

 .מועצההתאם לתנאי וצרכי הב
 

 : ותשתיות לאגף הנדסהליועצי תנועה  םמפרט שירותי .1

 מועצהבהתאם להנחיות ה ,ייעוץ שוטף, ליווי ומתן חוו״ד בנושאי תנועה ותחבורה לאגף הנדסה .1.1
 והמנהל הממונה;

 רשות לתכנון תנועה.יעוץ תנועה שוטף לנושאים סטטוטוריים בהתאם למדיניות ה .1.2

וי ותכנון פרויקטים בהיבטים של תחבורה ותנועה לרבות תכניות רמזור, הסדרי ייעוץ שוטף, ליו .1.3
  חניה, תחבורה ציבורית וכד'

ייעוץ מקצועי בגיבוש המדיניות התחבורתית של תוך מתן  יעוץ תנועה ותחבורה למסמכי מדיניות .1.4
 .בדגש על תכנון תנועה  מועצהה

 ;בנושאי תחבורה ותנועה ועצהמתכניות בנין עיר המוגשות לת ואישור הערכ, בדיקה .1.5

  הכנת חוות דעת בנושא תנועה ותחבורה ובטיחות בדרכים .1.6

 ייעוץ בהכנת תכניות לטווח ארוך .1.7

 ;בדיקה ואישור תכניות עיצוב אדריכלי בהיבט התנועתי .1.8

 בדיקת היתכנות לפרויקטים ככל ויידרש; .1.9

 ייצוג בוועדות התכנון השונות ובמשרדי הממשלה, ככל שיידרש;  .1.10

 סמכי רקע לדיונים ופגישות ככל שיידרש;כתיבת מ .1.11

 ביצוע סיורים בשטח בהתאם לצורך; .1.12

 ;ואו מי מטעמ מועצהשתוטל על ידי מהנדס הבנושאי תנועה ותחבורה כל משימה נוספת   .1.13

 על פי דרישה; יישובהכנת חלופות תכנון בנושא התנועה והתחבורה ב .1.14

עה ותחבורה והסדרי בטיחות כגון: ליווי שוטף של ועדת התנועה כולל מתן הנחיות לתכנון תנו .1.15
הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, תחבורה ציבורית, שינויים גיאומטריים )כיכרות, 

 צמתים, הגבהות וכדומה(.

 מתן חוות דעת בנושא תחבורה ותנועה עבור ועדת התנועה; .1.16

 ;לרבות כתיבת פרוטוקולים בדיוני וועדת התנועה קבועה השתתפות .1.17

 בחוקים ובתקנות בנושאי תחבורה ותנועה; והאגףהוועדה עדכון  .1.18

 ייצוג וליווי בהליכים משפטיים הנוגעים לחוות דעת מטעם היועץ; .1.19

 וחיצוניים ככל שיידרש; פנימייםהשתתפות בפגישות עם גורמים  .1.20

 או מי מטעמו; מהנדס המועצהשתוטל על ידי מנהל בנושא תנועה ותחבורה כל משימה נוספת  .1.21

 

 פות בפגישות:זמינות היועץ והשתת .2

 השתתפות בישיבות מקצועיות בהתאם לצורך ובתיאום מראש; .2.1
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 ו/או חיצוניים; עם גורמים עירוניים , דיונים שוטפים וועדותהשתתפות בפגישות .2.2

 , במידת הצורך.ים חיצונייםהשתתפות בפגישות עם גורמ .2.3

 ייצוג וליווי בהליכים משפטיים הנוגעים לחוות דעת מטעם היועץ ככל שיידרש; .2.4

 

 הבהרות .3

 ולבצע כל עבודה שתוטל עלי ךיצטר היובהר, כי פירוט זה אינו מהווה רשימה סגורה, וכי הזוכ .3.1
 ושנובעת מהשירותים נשוא מכרז זה, והכל בהתאם להוראות הממונה כהגדרתו להלן.

מוסכם כי נותן השירותים לא יהא רשאי להביא יועץ אחר מטעמו מעת לעת, אלא אם קיבל על  .3.2
 בכתב ומראש. מועצהכך את הסכמת ה

שיועמד לרשותו לפי שיקול דעת  מועצהנותן השירותים מתחייב שלא להשתמש ברכוש ה  .3.3
 לצורך מתן השירותים לכל מטרה אחרת זולת מתן השירותים לפי הסכם זה. מועצהה

 . מועצהמידי חודש כל דוח שתבקש ה מועצההשירותים מתחייב להעביר לנותן   .3.4

 השירות, כפי שתמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדירשאית להתערב במתן  מועצהה .3.5

 מינימלימתחייבת להעברת עבודה בהיקף  מועצהמובהר כי מדובר במכרז מסגרת ואין ה .3.6
כלשהוא. כל עבודה כפופה לאישור תקציבי מראש והזמנה חתומה על ידי הגורמים המוסמכים 

 . מועצהב

 

 לוחות זמנים ורמת שירות: .4

 ימי עסקים 5עד  -מועצהההזמנה מהתחלת פעילות מקבלת  .4.1

 קנסות .5

 .לשבוע₪  300בהתאם לפירוט בסעיף הנ"ל, ייקנס הספק ב ים( יימים קלנדר 7בשבוע )כל עיכוב 

 

 

 

 


