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 חתימה+חותמת: _____________________

 
 
 א' מסמך

 וניהול חיצוניהזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ 
 

 כללי .1
ייעוץ  ן שירותילמת(, מזמינה בזאת קבלת הצעות "חברהה" מונד )להלן-תללפיתוח  החברה הכלכלית .1.1

 "(.השירות" ההזמנה )להלן:כמפורט במסמכי וניהול חיצוני 
ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד  ,מכרזיאינו הליך הליך זה  .1.2

 ובהתאם למאגר היועצים של החברה. הפנים
 

 הצטרפות למאגר היועצים של החברה .2
בעצם הגשת הצעת המחיר במסגרת הליך זה, מגיש המציע בקשה להירשם למאגר היועצים של  .2.1

היועצים של החברה, . מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף למאגר יעוץ וניהול חיצוניהחברה בתחום 
 בין אם הצעת המחיר שלו תתקבל ובין אם לאו. 

 תנאי סף: .2.2
וזאת  1975-ם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"והמציע הינו בעל אישור המעיד על רישומו בהתא .2.1.1

 בהתאם לאישיות המשפטית של המציע )כגון אישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור(. 
המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול חשבונות  .2.1.2

וכן בעל אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס  1976 – ותשלום חובות מס(, התשל"ו
 במקור. 

ו/או יעוץ למנכ"ל גוף  וניהול לגוף ציבורי ייעוץ ישירותהמציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן  .2.1.3
)כגון רשויות ממשלה/חברות ממשלתיות/רשויות  ציבורי גוףשל או בניהול בפועל ציבורי ו/

השנים האחרונות  10שנים לפחות במהלך  5במשך תאגידי מים וביוב( ניות/מקומיות/חברות עירו
(2012-2022). 

למסמכי  מסמך ז'לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף, יפרט אודות ניסיונו במסגרת 
 ההליך.

 
 מסמכי ההצעה: .3

לצורך בחינת הצעת  חברההמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ולחוד "מסמכי ההצעה" ויוגשו ל
 התקשורת:

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 הצעת המחיר –מסמך ב' 
 הסכם ההתקשרות -מסמך ג' 
 ביטוח -מסמך ד' 

 שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים -' המסמך 
  1976 -אישור ותצהיר בהתאם לחוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -' ומסמך 
 ניסיון המציע תצהיר בדבר - ז'מסמך 

 

 מהות ההתקשרות: .4
הצעותיהם למתן את העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמך זה, להגיש ממציעים מבקשת  חברהה .4.1

 .חברההשירות ל
 וייזום בפרויקטים כלכליים. ניהול  לצורךניהול חיצוני שירות הנדרש הוא ייעוץ וה .4.2
 השירות שיינתן יכלול בין היתר: .4.3

  השוטפת של החברה הכלכלית.תפעול הפעילות ייעוץ ב .4.3.1
 ייעוץ תקציבי וכספי של פעילות החברה. .4.3.2
 בתחום החברה. בפרויקטיםייעוץ בפיתוח כלכלי וליווי וניהול  .4.3.3
 ייעול תהליכי עבודה נבחרים.ייעוץ ב .4.3.4

רשאית להוסיף או  חברהיובהר, כי רשימת השירותים המפורטת לעיל לא מהווה רשימה ממצה, וה .4.4
 לגרוע מרשימה זו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

הנדרשים לצורך ביצוע השירותים  הסףהעומד בתנאי יבוצעו על ידי יועץ  השירותים נשוא ההליך הנ"ל .4.5
ויבצע עבורה באופן אישי את  חברה"(. היועץ הקבוע הנ"ל יוצמד באופן קבוע להיועץ)להלן: "
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 חתימה+חותמת: _____________________

כפי  חברה, הכל בהתאם למסמכי ההליך ובהתאם להוראות הרהחבהשירותים שיקבעו על ידי ה
 שינתנו מעת לעת. 

 לכל הפחות, שעות שבועיות 20מובהר כי היועץ ידרש להיות נוכח פיזית במשרדי החברה בהיקף של  .4.6
 וכל דבר נוסף שיידרש. שתתף בישיבות להאת החברה, ולהוביל נהל ל

הרשום כעוסק( או שותף במציע או בעל מניות  היועץ יהיה אחד מאלה: המציע )ככל שהוא יחיד .4.7
  .במציע

 .חברהיהיה מחויב להיות זמין לביצוע השירותים עבור ה הזוכהלאורך כל תקופת ההתקשרות,  .4.8
לפני מע"מ וללא  החודשיתאת סכום התמורה  "הצעת המציע"המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך  .4.9

 לעיל ובהתאם לחוזה ההתקשרות.  ריבית והצמדה, עבור מתן השירותים כמפורט בהזמנה
תהא רשאית  חברה, בכלל או בהיקף כלשהו. המהזוכהאיננה מתחייבת להזמין  חברהעוד יובהר, כי ה .4.10

 שלא להזמין שירות/ים כלל או להזמין שירות/ים בכל היקף שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
כי הוא יהיה מנוע מלטעון טענה בקשר מציע מתחייב ומצהיר, הבהגשת הצעה והשתתפות בהליך זה,  .4.11

להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה, והוא מוותר בזאת מראש בויתור 
 מסוים במהלך תקופת ההתקשרות. עבודהמוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף 

על זכייה בהליך זה איננה מהווה הזמנה לאספקת שירותים כלשהם, וכי  חברהיובהר, כי הודעת ה .4.12
 חברהההזמנה תינתן במועד מאוחר יותר ובנפרד מההודעה על הזכייה בהליך זה, ככל שיידרשו ל

. מועד האספקה של השירותים שיוזמנו, כמפורט חברההשירותים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ה
 די בחוזה.בהליך ובחוזה, מהווה תנאי יסו

לזוכה מספר מטלות  חברהמספר מטלות במקביל. במקרה בו תמסור ה רשאית להעביר לזוכה חברהה .4.13
רשאית לקבוע את סדרי העדיפויות בין המטלות והזוכה יספק את השירותים  חברהכאמור, תהיה ה

 .חברההנדרשים בהתאם לסדרי העדיפויות שייקבע מעת לעת על ידי ה
, הכל בהתאם להוראות והנחיות חברהן מלא, עם כל הגורמים האחרים בהזוכה ישתף פעולה, באופ .4.14

 .חברההמנהל מטעם ה
, יהיה זכאי הזוכה לתמורה בהתאם חברהכנגד ביצוע התחייבויותיו בפועל בהתאם להוראות ה .4.15

 והחוזה.  הליךלהצעתו בהליך זה, הכל בהתאם לתנאי ה
כל התייחסות הנוגעת לבעלי תפקידים בהליך מופנית לשני המינים, השימוש בלשון יובהר, כי  .4.16

 זכר/נקבה נעשה לשם הנוחות לבד. 
 

 מסמכים: .5

 על המציע לצרף למסמכי הצעתו, בנוסף למסמכי הצעה זו, את המסמכים הבאים:

וזאת בהתאם  1975-אישור המעיד על רישומו בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"והעתק  .5.1
  לאישיות המשפטית של המציע )כגון אישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור(.

)אכיפת  גופים ציבוריים עסקאותתקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק אישור העתק  .5.2
 .1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

)א( 1ב2ב)ב( ובסעיף 2בדבר עמידה בתנאי סעיף על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד  םתצהיר חתו .5.3
 .ההליךלמסמכי  'ו מסמךבהקבוע בנוסח  1976 – חוק העסקאות ציבורים, התשל"ול

 .אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקורהעתק  .5.4
 8בתנאי הסף ובאמות מידה ברכיב האיכות כמפורט בטבלה שבסעיף תצהיר בדבר ניסיון המציע  .5.5

, חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד, וזאת הליךלמסמכי ה 'זבמסמך בנוסח הקבוע , להלן
לטבלת הניקוד בסעיף ת מידה והצעת המציע באמ יקודלנלעיל ו בתנאי הסף ת המציעלהוכחת עמיד

 שלהלן. 8
 .לצורך ניקוד איכותוזאת כנדרש  םשירותיההמפרט את ניסיונו במתן  קורות חיים של היועץ המוצע .5.6

 
 :ההתקשרות תקופת .6

תקופת החל ממועד חתימת החוזה )להלן: " חודשים 4-לתהא תקופת ההתקשרות עם הזוכה  .6.1
לחברה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות כך שתקופת  ."(ההתקשרות

 ההתקשרות לא תעלה על שנתיים בסה"כ. 
, בהתאם הזכות להביא לסיום את ההתקשרות עם הזוכה חברה, ללעיל 6.1עיף על אף האמור בס .6.2

)שלושים( ימים, בלא צורך בהנמקה. במקרה  30בהודעה מראש ובכתב של  לשיקול דעתה הבלעדי,
קת סלזוכה תמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הפ חברהכאמור תשלם ה

 ההתקשרות.
 

 אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע .7
 :ההצעה הכספיתבעניין  הנחיות .7.1
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 חתימה+חותמת: _____________________

 חודשיתה" את התמורה "הצהרת המציע וההצעה הכספית - במסמך ב'על המציע לציין  .7.1.1
 המבוקשת על ידו בעבור מתן כלל השירותים הנדרשים, כמפורט בהליך זה.

 ייפסלו על הסף.  -כאמור וכנדרש במסמך ב'הצעות אשר לא תמולא בהן ההצעה הכספית  .7.1.2
או במחיר העולה על המחיר המקסימאלי  חודשיאשר תנקוב במחיר  חודשיתהצעת מחיר  הגשת .7.1.3

 תיפסל. – חברהאשר נקבע לשם כך על ידי הנמוך מהמחיר המינימאלי 
ההצעה וכל אישור ומסמך שיש להגיש על פי דרישות ההליך, לרבות החוזה, יהיו חתומים בחתימה  .7.2

י עו"ד, בהתאם לנדרש בכל מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות על יד
מסמך, וכן חתימה של מורשי החתימה מטעם המציע על כל אחד מהעמודים ובצירוף חותמת תאגיד 
המציע. ככל שנדרשת חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים ייחתמו 

 על ידי כל מורשי החתימה הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.
הר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך, להוסיף )למעט ככל שנדרש( ו/או למחוק מהם, יוב .7.3

ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין במכתב 
 לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך

 :חברהו/או צורה כלשהי )להלן: "הסתייגויות"( שנעשו על ידי המציע בהליך, רשאית ה
 לפסול את הצעת המציע;  .7.3.1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .7.3.2

 לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; .7.3.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר  .7.3.4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 

לנהוג לפי אחת  חברה. אם תחליט החברהההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת ה
לפסול  חברהה ( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית4)-(2האפשרויות המנויות בס"ק )

 את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. 

כאישור וכהצהרה שפרטי פניה זו ברורים לו לרבות  םכמוהוהשתתפותו בהליך הגשת הצעת המציע  .7.4
וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות  השירות המבוקש

ם הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם ובכלל זה מהות השירות, מבין ויודע את כל התנאי
 להצעתו. 

כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות  .7.5
, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים הליךוהאחרות הדרושים למתן השירות נשוא ה

הכל כמפורט במסמכי  - הליךאת השירותים נשוא ה דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק
 .ההליך

רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה לפניה מובהר למציע כי הוא אינו  .7.6
 זו, בין באמצעותו, באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע.

, סכםההעל מסמכיו, לרבות  ההליך,הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  .7.7
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל -המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על .7.8
 פי דין לביצוע ההתקשרות.-הרישיונות הנדרשים על

ומפורט אחר כל הדרישות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים עלול לגרום לפסילת אי מילוי מדויק  .7.9
 ההצעה.

ובהשתתפות בהליך תחולנה על  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה להליך זה .7.10
 המציע.

 
 בחינת ובחירת ההצעות .8

אינה מחויבת לבחור בהצעה כלשהי, והיא רשאית לקחת בחשבון בין היתר שיקוליה את  חברהה .8.1
 דם של המציע וכל נתון רלוונטי אחר.וסיונו הקינ

 שלבים כמפורט להלן: בשניהחברה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .8.2
ואשר מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה . בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף –שלב ראשון  .8.2.1

  .יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן
 י, תבחן הצעתו בהתאם למרכיבההליךמשתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות  -שלב שני  .8.2.2

 בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן: והמחיר האיכות
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 חתימה+חותמת: _____________________

 
 
 
 

הניקוד  אופן ביצוע הניקוד הקריטריון
 המירבי

 –ניסיון המציע 
 שנות ניסיון

 

כל שנה נוספת מעבר לאמור בתנאי הסף הקבוע  בגין
נקודות עד לסך  4-. לעיל, המציע יהיה זכאי ל2.2.3בסעיף 

 נקודות. 20מרבי של 

 נקודות 20

ממנכ"לית  מקצועית ת ניקודהמציע יוזמן לראיון בפני ועד התרשמות הוועדה
 .ומנהלת הרכש במועצההמועצה, גזבר המועצה 

 40הועדה המקצועית תנקד את ההצעה עד לסך כולל של 
נקודות, וזאת על סמך התרשמותה מההצעה של המציע 
לרבות בעניין מידת ההתאמה של המציע, ניסיונו, 

ורשויות היכרותו בתחום הפעילות של תאגידים עירוניים 
בחינת ההצעות תיעשה באמצעות  ו.ומקצועיותמקומיות, 

, בהתאם כים שהוצגו על ידועיון בהצעת המציע והמסמ
וכן, בהתאם לשיקול דעת החברה, מקבלת חוו"ד  לראיון

 מלקוחות המציע.

השירות, ממידת זמינות רמת הועדה תתרשם מבין היתר, 
המציע למתן השירות, ממידת הניסיון וההיכרות של 

עם העבודות הנדרשות במסגרת פניה זו,  המציע והיועץ
 וכו'.

תרשם מהמלצות פנות ולהרשאית לכמו כן הוועדה 
מלקוחות עבורם ניתנו  שיתקבלו בעניין המציע ו/או היועץ
 השירותים בתחום נשוא הליך זה.

 נקודות 40

ביותר יקבל את הניקוד  הנמוכההמציע שהצעתו תהיה  הצעת המחיר 
המירבי, שאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לפער 

 ביותר. הנמוכה בין הצעתם להצעה 

40 

 100  סה"כ

תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או בחינת הצעות  החברה .8.3
 חברההמציעים, את אמינותו, ניסיונו, כושר ביצוע, ותק ויכולת של המציע. בתוך כך, תהא רשאית ה

דות, להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים להם סיפק המציע שירות ו/או עבו
 .בעבר או בהווה, הדומים לשירותים נשוא ההצעה

ניסיון רע עמו בגין התקשרות ברה ו/או למועצה חככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר ל .8.4
כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות  ברהחקודמת או נודע ל

רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו 
רשאית  ברהחתהא ה ,נגדו ו/או הופסק ההתקשרות עמו מצד מזמינים אחרים בשל חוסר שביעות רצון

, הצעת המציע כאמורה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא גבוהה מלשקול זאת במסגרת שיקולי
 .וזאת מנימוקים שיירשמו ובכפוף לשימוע אשר ייערך למציע בעל ההצעה הזולה

 
 שאלות הבהרה: .9

שאלות הבהרה בקשר להליך זה וכן הודעה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה בין מסמכי  .9.1
 אחרת יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:ההליך ו/או כל הסתייגות או פניה 
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 חתימה+חותמת: _____________________

 mond.muni.il-@telyehudit –  יש להגיש את השאלות בקבציWORD המועד האחרון להגשת ,
 .0012:בשעה  12.03.2023-ה  ראשוןעד ליום  הינושאלות ההברה 

 אחרות.לא יתקבלו פניות טלפוניות או  .9.2
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד  חברהיובהר כי ה .9.3

 הנקוב הנ"ל.
תשובות לשאלות ההבהרה שיוגשו במועד יישלחו לכל המשתתפים בהזמנה זו. תשובות בעל פה לא  .9.4

 . חברהיחייבו את ה
מסמכי שנמסרו בכתב )לעיל ולהלן: "למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק הבהרות, שינויים ותיקונים  .9.5

ויהוו חלק ממסמכי ההליך. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי  חברה"( יחייבו את ההבהרות
ההבהרות ובין מסמכי ההליך המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה 

 ר יותר. בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוח
לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו על  .9.6

 בכתב. חברה, אלא אם כן ניתנו על ידי החברהידי ה
כל טענה בדבר אי התאמה, ו/או שגיאה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי ההליך לא תתקבל לאחר  .9.7

להגשת הצעות, לפי המוקדם מביניהם, ובעצם הגשת הצעתו,  הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד
במקרה  חברהמסכים המציע לכל התנאים והאמור בהליך ובחוזה, על נספחיה ולהתקשרותו עם ה

 שבו תיבחר הצעתו כזוכה.
תשובות/הבהרות/תיקונים/שינויים שניתנו כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל  .9.8

 שהם חתומים על ידם. המציעים לצרפם להצעתם כ
 

 דרישות ביטוח .10

לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה בהליך. כל הסתייגות  חברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה
לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הפניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה 

 על פי שיקול דעתה בלבד. חברהלא תתקבלנה כל הסתייגות, למעט הסתייגויות שיאושרו על ידי ה

 
 כשיר נוסף: .11

שדורג שני  שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע חברהיה על פי דין, המבלי לגרוע מזכויות .11.1
"( על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת הן במקרה כשיר נוסףבמדרג ההצעות )להלן: "

 חברההן במקרה בו הו מציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי פניה זו ו/או ההסכם,נש
 לת השירותים נשוא פניה זו מגורם נוסף.בתהיה מעוניינת בק

למציע על היותו כשיר נוסף,  חברהלעיל, תודיע ה 11.1סעיף לפעול כאמור ב חברהבמידה שתבחר ה .11.2
והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה בפנייה זו, כשלעניין זה יראו במועד פניית 

ימים ממועד פניית  2נוסף תינתן שהות של על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. לכשיר ה חברהה
על קבלת הצעתה. לא עשה הכשיר הנוסף, או שהשיב בשלילה,  חברהאליו על מנת להודיע ל חברהה

לחזור ולהציע את הצעתה למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר  חברהתהא רשאית ה
 הנוסף וכך הלאה.

ורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע הבא למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמ .11.3
, וכי חברהדעתה הבלעדי והמוחלט של ה ללשיקו תעשה בהתאםשהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, 

למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה 
 יטול הסכם ההתקשרות עם מציע זוכה.בהליך זה עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ב

 
 המועדים - תוההצעהגשת  .12

, חתומים ע"י עפ"י תנאי ההזמנה יתר המסמכים הנדרשיםואת ההצעה, בצירוף כל מסמכי הפניה  .12.1
 בשעה 21.03.2023 -ה שלישימיום לא יאוחר  ,mond.muni.il-yehudit@telבמייל המציע, יש להגיש 

 בדיוק.  0021:
 שם המציע" ואת וניהול חיצוניהזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא המייל יש לציין " .12.2

 כפי שמופיע בהצעתו. 
 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. .12.3
 .במיילאין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט  .12.4

 

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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 חתימה+חותמת: _____________________

 כללי: .13
 רשאית לדרוש מהמציע כל מידע נוסף והשלמות כפי שתמצא לנכון. תהא חברהה .13.1
 רשאית לפסול הצעת מציע שלא סיפק המידע כנדרש על ידה. תהא הועדה  .13.2
איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, והיא רשאית אף לדחות  חברהה .13.3

או לפסול את כל ההצעות וכן רשאית לבטל הליך זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אם הוגשה 
 לא לקבל הצעה במחירים החורגים מהערכותיה. חברהלהליך הצעה אחת בלבד. כן רשאית ה

אם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבל חלק מההצעה וכן רשאית לפצל את תהא רשאית, בהת חברהה .13.4
ההתקשרות בין מספר זוכים והיא אינה חייבת למסור את השירותים במלואם לזוכה אחד. חלוקת 

, ולזוכה לא תהיה כלפי חברההשירותים בין הזוכים תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה
בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים לביצוע  כל טענה או תביעה או זכות פיצוי חברהה

 על ידו.
שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל  חברהה .13.5

המציעים )כולם או חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות 
יון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לרא

 לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של ההליך.
רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים  חברהה .13.6

עם עמידתם ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים, לרבות בקשר 
כאמור,  חברהבתנאי הסף של ההליך גם לאחר פתיחת ההצעות. ככל שהמציע לא ימלא אחר דרישת ה

 לפסול הצעתו. חברההתהא רשאית 
רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו, ואם המשתתף יסרב למסור הסבר  אתה חברהה .13.7

 אות עיניה ואף לפסול את ההצעה.להסיק מסקנות לפי ר חברהה ו/או ניתוח כאמור, תהא רשאית
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה או בשל חוסר תהא  חברהה .13.8

מונע הערכת ההצעה כראוי ו/או במקרים  חברההתייחסות מפורט לסעיף מסעיפי ההליך שלדעת ה
מוצק וברור ו/או  כי ההצעה הינה תכסיסנית ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי חברהבהם סברה ה

 ניקיון כפיים ו/או כוללת מידע שאינו נכון.-לב ו/או באי-לוקה בחוסר תום
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 חתימה+חותמת: _____________________

 סמך ב'מ

 הצעת המחיר

 

"( המציע)להלן: "מלא(  _______________________ )שם , מורשי החתימה מטעם המציעהח"מ ו/אני
, ים/מצהירנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הפניה אלאחר שקר ___________ ע.מ/ח.צ./ח.פ./ת.ז.

 בזאת כדלקמן: ים/ומסכים ים/מתחייב

 קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים. .1
פיעים י השירות וכל הגורמים האחרים המשאתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה, לרבות תנאהנני מצהיר, כי קר .2

מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים ני אעל השירות, ידועים ומוכרים לי, 
הנוגעים לביצוע השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי 

 ההזמנה, ובכלל זה לבצע את השירות ו/או כל חלק ממנו בהתאם להצעתי.
 :יר בזאת כדלקמןאני מצה .3

 כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה. 3.1
הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך מתן  י/בעלמטעמי )ככל שהמציע אינו היועץ(  והיועץכי הנני  3.2

מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי תנאי  י/השירותים והנני
 .חברהובהתאם לדרישות ה ההזמנה

ידי כחלק -כי כל הנתונים, המציגים וההצהרות הכלולים במסמכי ההזמנה ובמסמכים המוגשים על 3.3
 מהצעתי הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות ההזמנה ומסמכיה,  3.4
ידה בשעות הפעילות, וזמינות, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי תנאי זה תנאי יסודי ועיקרי לרות עמ

 בהתקשרות נשוא ההזמנה.
תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא ההזמנה  חברההנני מתחייב כי במידה ואזכה וה 3.5

ן, לשביעות והוראות כל די חברה, דרישות הבשלמותו ועל הצד הטוב ביותר, בהתאם למסמכי ההזמנה
 .חברהרצונה המלא של ה

פי כל דין, תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של כל הגורמים -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על 3.6
 המוסמכים הרלוונטיים למתן השירותים.

 .חברהכדי להקנות לי זיכיון בלעדי במן שירותים אלו ל חברהכי ידוע לי שאין במתן השירותים ל 3.7
אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי או לא אבצע התחייבות כלשהי הכלולה במסמכי  .4

תהא רשאית לבטל זכייתי ולהתקשר עם נותן שירות  חברהאאבד את זכותי למתן השירותים והההזמנה, 
 אחר למתן השירותים.

סמכי ההזמנה והוראות הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי התנאי הסף, במ .5
הוועדה למשתתפים )מסמך א' דלעיל(. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל, 

 עלולה לפסול הצעתי.
שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי,  הידוע לי כי לוועד .6

צוע העבודות, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את ניסיוני, מומחיותי, התאמתי לבי
מלוא המידע / המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית 

 הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 הליךה, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא חברהידוע לי כי ה .7

 שירותים.הנפרד/ים ונוספ/ים ו/או להתקשר בכל צורה חוקית אחרת לביצוע ולפרסם הליך ו/או מכרז 
בקשר עם או /ודרישה ו/או תביעה בכל הנוגע או /והנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה  .8

הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף  ביטול הליך הזמנה זה, הקטנת היקפו,
השירותים המעורבים לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. דלעיל,
נוספת בגין מתן השירות נשוא הזמנה זו, על כך הכרוך בכך, מעבר מובהר לי בזאת, כי לא תשולם כל תמורה  .9

 .ומעבר להגבלת השעות השנתית שנקבעה בהליך זה למחיר המוצע על ידי
כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים 

 עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי.
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 חתימה+חותמת: _____________________

 :הצעת המחיר .10
כתמורה עבור השירות המפורט  חברהידוע לי כי המחירים המינימאליים /המקסימאליים שקבעה ה .10.1

 במסמכי ההצעה הם:
  .)לפני מע"מ(₪  15,000: חודשלמחיר מינימאלי  .10.1.1
 .)לפני מע"מ(₪  17,000: חודשלמחיר מקסימאלי  .10.1.2

 חודשל₪ ____ ________ בסך שלהנני מציע לבצע את השירות המפורט במסמכי ההצעה בתמורה  .10.2
 בתוספת מע"מ.

או הצעת מחיר הנמוכה מהמחיר אשר תנקוב במחיר העולה על המחיר המקסימאלי  מחיר הצעתהגשת  .10.3
 .על הסף תיפסל –המינימאלי כאמור לעיל 

 מצורפים כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי ההזמנה. .10.4
, רשאית בהליך זהידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים  .10.5

 ועדת התקשרויות לפסול את הצעתי.
שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת  חברהעוד ידוע לי, כי ל .10.6

ישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית מסמך ו/או א חברהלכשירותי וניסיוני, וכי אם אסרב למסור 
 היא להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: ___________________________________

 

 ___________________________________ :ע.מ/ת.ז./ח.פ.

 

 ___________________________________ כתובת:

 

 ___________________________________ טלפון:

 

 : ___________________________________מייל

 

 ___________________________________ המציע: חותמת + חתימת
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 חתימה+חותמת: _____________________

 מסמך ג'
 ניהול חיצוני ייעוץ שירותילמתן הסכם 

 
 2023שנערך ונחתם בתל מונד ביום ___ לחודש ________ שנת 

 
 "(המזמינה" ו/או חברהה)להלן: " תל מונד החברה הכלכלית בין:

 מצד אחד         
 

 ______ _______________ע.מ./ח.פ_______________________  לבין:
 "(נותן השירותים)להלן: " מ____________________________

 מצד שני         
 

 להסכם זה. מסמך א'במבקשת לקבל שירותים מנותן השירותים, כמפורט  חברהוה הואיל 
" ו/או הזמנה)להלן: " פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ חברהוה והואיל

 "(;הליך"
ונותן השירותים הביע רצון לתת שירותים והציג עצמו כבעל ידע, ניסיון וכישורים  והואיל

 כמפורט להלן;מתאימים לביצוע השירותים 
 חברהונותן השירותים הגיש הצעתו להליך הנ"ל, במסגרתה הציע להתקשר עם ה והואיל

ועל פי  חברהרותים, כהגדרתם להלן, בהתאם להליך זה ודרישות היולספק לה את הש
 תנאי הסכם זה ונספחיו;

ונותן השירותים, מצהירים כי לא מוטלת עליהם כל הגבלה משפטית  חברהוה והואיל
 להתקשר בהסכם זה;

 מוכנה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לתנאי חוזה מיוחד זה; חברהוה והואיל
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו יחד עימו.  .1.1
 כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנות. .1.2

 הגדרות .2
בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהסכם זה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה 

 מגופו של עניין(: אחרת משתמעת 
 " הסכם זה ונספחיו, לרבות כל מסמך שיצורף להסכם בעתיד.חוזה"/הסכם"" .2.1
 , אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה.חברהנציג ה  - המנהל"" .2.2
, בהתאם לקביעתה ושיקול דעתה של ונספחיו כמפורט במסמכי ההליך שירותי יועץ -" השירותים" .2.3

 ., אשר יבוצעו על ידי נותן השירותיםחברהרצונה של ה, והכל לשביעות חברהה
השירותים כוללים את כלל הפעולות וההתחייבויות של הנותן השירותים בהסכם זה על 
נספחיו ולרבות כל פעולה לשם השלמת ביצוע השירותים בין אם פורטו בהסכם על 

 נספחיו ובין אם לאו, לפי הוראות המנהל ו/או לפי הוראות כל דין. 
. חברהיועץ אשר עומד בדרישות ההליך ותנאיו וכמפורט בהסכם, הכל בכפוף לאישור ה  -" יועץ" .2.4

ישמש כאיש הקשר מטעם נותן השירותים בכל הנוגע למתן השירותים ויבצע  היועץ
, והכל בהתאם להוראות ההליך והסכם חברהבפועל את השירותים, בהתאם להנחיות ה

 כפי שינתנו מעת לעת. ברהחזה על נספחיהם, ובהתאם לדרישות ה
 מהות ההסכם: .3

ל , בימים ובשעות אשר ייקבעו עונספחיו ההליך במסמכיכמפורט  חברהנותן השירותים ייתן שירותים ל .3.1
 .חברהה ידי

העומד בתנאי ההכשרה והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים )להלן:  השירותים יבוצעו על ידי יועץ .3.2
ויבצע עבורה באופן אישי את השירותים שיקבעו  חברהיוצמד באופן קבוע להקבוע הנ"ל  "(. היועץהיועץ "

 כפי שינתנו מעת לעת.  חברה, הכל בהתאם למסמכי ההליך ובהתאם להוראות החברהעל ידי ה
יהיה אחד מאלה: המציע )ככל שהוא יחיד הרשום כעוסק( או שותף במציע או בעל מניות במציע  היועץ .3.3

 מעביד(.-המציע )ביחסי עובדאו עובד המועסק בשכר ע"י 
היקף השירותים )אם בכלל(, מועדיהם, מאפייני השירותים, מפרט השירותים, אופן ביצוע השירותים,  .3.4

 , ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. חברהשלבי הביצוע, וכיוצ"ב, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי ה
מהם ו/או בהיקף כלשהו ו/או  אינה מתחייבת להזמין מנותן השירותים את השירותים או חלק חברהה .3.5

להורות לנותן השירותים על הפסקת ביצוע השירותים  חברהבמועדים מסוימים, אם בכלל. כן רשאית ה
יהיה זכאי לכל  בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, וזאת מבלי שנותן השירותים

 פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
ת להוציא לנותן השירותים מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל רשאי חברהה .3.6

 .חברהנותן השירותים להיערך לכך בהתאם לדרישות ה
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 חתימה+חותמת: _____________________

מובהר, כי מסירת שירותים בהתאם להוראות חוזה זה, כפופה לקבלת האישורים התקציביים  .3.7
 המתאימים לביצועם.

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים: .4
 השירותים מצהיר ומתחייב כדלקמן: נותן

כי אין עליו כל מניעה ו/או הגבלה מכל מין וסוג שהוא, לרבות חוזית ו/או חוקית, להתקשרות בהסכם זה  .4.1
 ולקיום התחייבויותיו מכוחו.

 כי קרא הסכם זה ואת תנאיו לרבות הנספחים לו, הבינם ויפעל על פי האמור בהם. .4.2
הדין וההנחיות הרלבנטיות למתן השירותים וכי יש לו הניסיון, כי הוא בדק ומכיר היטב את הוראות  .4.3

המומחיות, הידע, הכישורים, כוח אדם כשיר, היכולת והציוד הדרושים לספק את השירותים במיומנות 
וברמה מקצועית גבוהה. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במועד, בדייקנות, ביעילות, ברמה 

, וכן למלא אחר הוראות כל הרשויות המוסמכות ולפעול חברהת לשביעות רצון המקצועית גבוהה ובנאמנו
 בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים ובכל הקשור לביצועם.

הוא מודע לכך כי נכונות, שלמות ודיוק האישורים, ההצהרות, המצגים, הפרטים והנתונים, של נותן  .4.4
ו/או עובדיו, המפורטים במסמכי ההליך ובהצעת נותן  השירותים, או המתייחסים לנותן השירותים

השירותים וכן בהסכם זה, תקפותם במשך כל תקופת ההתקשרות, מהווים תנאי יסודי להתקשרות 
 עם נותן השירותים בהסכם זה. חברהה

כי הוא בעל ידע, כישורים והכשרה מתאימה, ניסיון ואמצעים לביצוע השירותים, ע"פ הסכם זה, ולקיים  .4.5
 רה מושלמת ומדויקת את כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. בצו

כי הוא עצמאי במתן שירותים אלו, וישלם באופן שוטף את כל התשלומים והמיסים החלים עליו כקבלן  .4.6
 לבין נותן השירותים יחסי עובד ומעביד.  חברהעצמאי. מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין ה

וזאת בהתאם  1975-על רישומו בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו בעל אישור המעידכי הוא  .4.7
   לאישיות המשפטית של המציע )כגון אישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור(.

מנהל ספרים כדין, וכי יש בידו אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כי הוא  .4.8
, והוא מתחייב להציג את האישור האמור לפי 1976חובת מס( התשל"ו  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום

  , לרבות אישור על ניכוי מס במקור.חברהדרישת ה
כי בידיו כל ההיתרים והאישורים הדרושים ע"פ כל חוק ודין לביצוע השירותים וכל ההתחייבויות על פי  .4.9

 הסכם זה. 
בהסכם זה ובנספחיו בנאמנות ובמסירות כמיטב לספק את שירותיו ולבצע את כל התחייבויותיו כמפורט  .4.10

יכולתו וכשרונו המקצועי ולכל התקופה שנקבעה בהסכם זה וע"פ תנאי הסכם זה. השירותים יסופקו על 
 .חברהבלבד ולא על ידי מי מטעמו, אלא באישור מראש ובכתב של ה חברהאושר על ידי היש יועץידי 

האדם בעל ההכשרה המתאימה והאישורים הנדרשים לפעילות ולאספקת  להעמיד בכל עת את כח .4.11
 בלבד, ובמידה הדרושה לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. חברההשירותים, בכפוף לאישור ה

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי הוא וכל עובדיו, לרבות עובדים שיתחלפו מפעם לפעם,  .4.12
הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירות בעלות אופי ו/או רקע מיני או ככל ויתחלפו, מעולם לא 

 עבירות אלימות.
והכל באחריות נותן  -לספק את הציוד ו/או חומרים ו/או כל אמצעי אחר הדרוש לקיום השירותים .4.13

 השירותים ועל חשבונו בלבד, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב. 
תים לצורך מתן השירותים, ועל כל הציוד שיועמד לרשותו, ככל לשמור על המקום שיסופק לנותן השירו .4.14

 שיועמד, מפני כל נזק, פגם, מום או אובדן. 
לא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או חוב מחובותיו לפי הסכם זה לאחר אלא עם קבלת הסכמה  .4.15

 ובהתאם לתנאי ההסכמה, אם תינתן. חברהמוקדמת ובכתב של ה
השירותים, מכל סיבה שהיא, מתחייב נותן השירותים לעשות כמיטב יכולתו, תוך בכל מקרה בו יופסקו  .4.16

, לשם סיום נאות של התחייבויותיו ולשם העברת הביצוע בצורה מסודרת לאדם חברהשיתוף פעולה עם ה
 אם ימונה.  חברהאחר שנתמנה לצורך כך ע"י ה

מתחייב נותן השירותים  חברהבכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי נותן השירותים ל .4.17
. נותן השירותים מצהיר בזה חברהלהחזיר מיד כל דבר וכל חפץ מכל סוג שהם המצוי בידו ואשר שייך ל

כי לא תהיה לו כל זכות לעכב תחת ידו כל דבר כנ"ל מכל סיבה שהיא, וכי הוא מסכים להחזיר כל דבר 
 . חברהשתהיינה לו כלפי ה מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר לטענות או לתביעות

ו/או כל גוף אחר מטעמו, על כל חיוב שיחויבו בו אם וכאשר תוגש תביעה  חברהלשפות או לפצות את ה .4.18
על ידי מי ממקבלי השירותים נשוא הסכם זה או צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל מצד נותן 

 השירותים ו/או עקב ו/או בקשר עם השירותים.
ו/או עובדיו, יקיימו הוראות כל דין ולרבות כל רשות מוסמכת, כפי שיהיו ו/או  או היועץ/נותן השירותים ו .4.19

יתעדכנו מעת לעת, לרבות חוקים והנחיות של כלל הרשויות המוסמכות בכל הנוגע לביצוע השירותים 
 נשוא חוזה זה.

כפי  חברהנציג ה שמע להוראות המנהל ו/אויולה חברהנותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ה .4.20
 שיהיו מעת לעת.

ועם כל גורם רשותי או אחר את ביצוע  חברהכן ומבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים יתאם עם ה .1.1
 השירותים לפי הנדרש.

על נותן השירותים לדווח למנהל, בכתב, על כל דבר ועניין אשר עלול לדעתו לשבש את מילוי התחייבויותיו  .1.2
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לעמוד באיזה מהתחייבויותיו, על איחור בביצוע איזה מהתחייבויותיו, וזאת  או איזה מהן, על אי יכולתו
אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריות  -באופן מיידי כשנודע לו על כך לראשונה

  נותן השירותים.
ין השירותים נשוא נותן השירותים יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו ו/או ב .4.21

על כל מידע שיהא ברשותו,  ,חברהו/או לבין עניין הנוגע ו/או קשור ל חברהחוזה זה ו/או ביצוען, לבין ה
לפיו קיים או עלול להיות חשש העלול לפגוע בקיום איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל 

 דין.
 היועץ  .5

___________, .ת.ז. ________________, או ע"י השירותים נשוא החוזה יבוצעו ע"י ________ .5.1
 .חברהע"י הובכתב גורם אחר מטעם נותן השירותים, שיאושר מראש 

בעל מלוא ההכשרה, הרישיונות, ההיתרים והאישורים  למען הסר ספק, השירותים יבוצעו רק ע"י היועץ
 הנדרשים לצורך ביצוע השירותים שיעמוד בכל דרישות ההליך והחוזה.

ויספק בפועל את השירותים עבור  חברהישמש גם כאיש הקשר מטעם נותן השירותים מול ה היועץ .5.2
 .חברהה

ובלבד שהמחליף יהיה גורם העומד בכל  חברהזולת ככל שיתקבל אישור של ה אין להחליף את היועץ .5.3
 דרישות ההליך והכשירויות השונות.

מטעמו, מכל סיבה שהיא, בגורם אחר  שמורה הזכות לדרוש מנותן השירותים להחליף את היועץ חברהל .5.4
ימים מראש, אם מצאה שהכישורים ו/או טיב  30בעל כישורים מתאימים וזאת בהתראה של לפחות 

 .חברהעבודת היועץ המקצועי אינה לשביעות רצונה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה
שכנגד היועץ המקצועי תיפתח חקירה בחשד לעבירה פלילית יידרש נותן השירותים מובהר כי ככל  .5.5

 להחליפו לאלתר.
 חובת דיווח  .6

ו/או מי מטעמה, והוא יפעל על פי הוראותיהם בכל הנוגע  חברהעל נותן השירותים להישמע להוראות ה .6.1
הם באופן סדיר על , וידווח לחברהלאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר שתקבע ה

 פעולותיו.
אחת לחודש בדבר פעילותו בהקשר השירותים, לרבות אך לא רק,  חברהנותן השירותים ידווח בכתב ל .6.2

לעניין סוג השירותים, היקפם, מועדיהם, אירועים חריגים וכיוצא באלה, וכן בכל נושא הקשור 
כמו כן ידווח נותן השירותים על כל להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

 אירוע חריג במועד התרחשות האירוע במקרים דחופים. 
יובהר ויודגש כי קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות נותן השירותים לפי  .6.3

 חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים. 
תים לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במקום שהועמד לרשותו, ו/או באיזה מקום אחר נותן השירו .6.4

למעט שימוש לצורך מתן השירותים ורק באותם הימים  חברהו/או להשתמש בשירותי ה חברהממתקני ה
 .חברהוהשעות שייקבעו על ידי ה

 
 התמורה .7

 השירותים מכוח ההליך והחוזה,ובכפוף לביצוע כל התחייבויותיו של נותן  בתמורה לביצוע השירותים .7.1
 45+  שוטףוזאת בשיטת "( התמורה)להלן: "להליך  מסמך ב'את הסכומים הנקובים ב חברהתשלם ה

לסכומים כאמור . השירותים בעבור השירותים נותן שהמציא לחשבונית החברהימים מיום אישור 
 יתווסף מע"מ על פי דין.

נותן השירותים ישלם את כל התשלומים ו/או הניכויים המתחייבים על פי כל דין, לרבות תשלומים למס  .7.2
תנכה מהסכומים המגיעים  חברהההכנסה ו/או מע"מ, בצורה עצמאית, והתשלומים דנן יחולו עליו בלבד. 

מי חובה, לנותן השירותים כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלו
 והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירותים.

נותן השירותים מצהיר כי התמורה הינה התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת בגין השירותים וכי לא  .7.3
בנוגע לגובה ההכנסות ו/או הרווחים ו/או ההפסדים שיגיעו שיצטברו כתוצאה ממתן  חברהיבוא בטענות ל

  השירותים נשוא הסכם זה.
מובהר בזאת, כי התמורה הנ"ל, מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל  .7.4

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי החוזה 
בויות נותן בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ומהווים כיסוי מלא לכל התחיי

השירותים, לרבות כוח אדם, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אישורים 
 הדפסות, נסיעות, צילומים וכיו"ב. 

תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירותים, בהתאם לאמור, כל פיצוי מוסכם  חברהה .7.5
ו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת בהתאם לאמור בחוזה זה וניכויים אשר יחולו עלי

 על פי החוזה ועל פי כל דין. חברהחוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה ל
   לשירותים אלה. חברהתשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירותים בפועל ובקבלת אישור ה .7.6

 אחריות ושיפוי .8
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 לרבות שהוא וסוג מין מכל נזק לכל אחרת או/ו נזיקית ,חוזית שהיא עילה בכל אחראית תהיה לא החברה .8.1
 מי או/ו השירותים שיסופקו על ידי נותן השירותים עקב שיגרם נוחות אי, הכנסה אובדן, הוצאה כל

 .  זה הסכם עם בקשר מטעמו
 או/ו הוצאה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל מוחלטת באחריות החברה כלפי אחראי יהיה נותן השירותים .8.2

 מביצוע כתוצאה כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו לחברה ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל, תוצאה
 .זה הסכם לפינותן השירותים  מהתחייבויות איזו הפרת או/ו זה הסכם

 פי על נותן השירותים של אחריותו או/ו מהתחייבויותיו לגרוע כדי ים כמפורט להלןביטוח בעשיית אין .8.3
   .זה הסכם

 לקנות, האפשר במידת או הנזק בשווי החברה את לשפות נותן השירותים מתחייב, רשלנות של במקרה .8.4
 כנגד לחברה שיעמדו אחרים תרופה או סעד מכל למעט מבלי וזאת, אבד או שניזוק זה תחת חדש דבר

 .נותן השירותים
 אירוע כל בגין להתפשר או/ו לשלם תיאלץ או/ו תתבע בו מקרה בכל החברה את ישפה נותן השירותים .8.5

 ימלא ולא במידה ייגרם אשר נזק כל או/ו נותן השירותים של באחריותו היה אשר מחדל או/ו מעשה או/ו
 . זה הסכם פי שעל התחייבויותיו אחר נותן השירותים

 ביטוח  .9
מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב נותן השירותים לבטח על  .9.1

, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל חברהחשבונו הוא אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל, לטובתו ולטובת ה
 עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות נשוא החוזה זה, את הביטוחים המנויים במסמך ד'. 

חבות ככל שהזוכה אינו מעסיק עובדים, אין צורך בקיום ביטוח  –באשר לביטוח אחריות מעבידים 
 מעבידים כפוף להצהרה מתאימה מטעם הזוכה.

יום ממועד חתימת חוזה זה, אישור ביטוח, חתום ע"י המבטח,  14תוך  חברהנותן השירותים ימציא ל .9.2
 בהתאם לנוסח המצורף במסמך ד' להסכם זה. 

קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה יסודית של הסכם -הביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם. אי .9.3
 זה.

נותן השירותים מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין, לרבות  .9.4
 כתוצאה מאופי השירותים.

 
     כוח אדם .10

נותן השירותים מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו, עובדים מיומנים, בעלי ניסיון וידע  .10.1
  במתן השירותים.

אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את  נותן השירותים בלבד יהא .10.2
ו/או את מקבלי השירות בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון  חברהה

 ו/או נזק אחר שנגרם בדרך כלשהי ע"י עובד מעובדי נותן השירותים.
תהא רשאית לדרוש מנותן השירותים, בכל עת, החלפת כל עובד מעובדי נותן השירותים המספק  חברהה .10.3

בעובד אחר, אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה זה ו/או  חברהאת השירותים עבור ה
ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן השירותים  חברהבניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות ה

ו/או מי  חברהוא החוזה, ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי. יודגש, כי הנש
מטעמה תהא רשאית לזמן את העובדים לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם בטרם ביצוע 

 השירותים.
ו של מי יובהר, כי במידה והוגשה הצעתו של נותן השירותים להליך בהתבסס על ניסיונו ו/או השכלת .10.4

 מעובדיו, מתחייב נותן השירותים להעסיק עובד זה משך על תקופת החוזה.
נותן השירותים מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא אחר  .10.5

הוראות כל חוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על 
(, חוק 1987-חוק שכר מינימום )תשמ"זבטיחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות  זכויותיהם, על

 .1968 -(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח1958-הגנת השכר )התשי"ח 
לבין נותן השירותים ו/או לבין מי מעובדי/ נציגי נותן  חברהלמען הסר ספק, יובהר כי אין ולא יהיו בין ה .10.6

מעביד, וכי נותן השירותים לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל  -ל יחסי עובדהשירותים, כ
 הנוגע לביצוע הוראות הליך וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על פי דין.

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .11
זה וכל יתר הפעילויות של מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי חוזה  .11.1

לבין  חברהמעביד בין ה-נותן השירותים כמתחייב בחוזה זה אינה יוצרת ולא תחשב כיוצרת יחסי עובד
נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה כאמור בחוזה זה, ומוסכם בזאת מפורשות, 

 זה זה הינו ספק עצמאי.כי היחס בין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד לחו
נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין,  .11.2

חוזה אישי או קיבוצי, וצווים החלים עליו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל התנאים 
מי חופשה, דמי הבראה, תשלום לקופות הסוציאליים להם הם זכאים על פי דין או על פי חוזה, לרבות י

גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או 
על פי חוזה, לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופות פיצויים, פנסיה, גמל 
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 וכיו"ב.
תן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יהיו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נו .11.3

, לרבות פיצויי חברהלו או למי מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם ה
פיטורים, דמי חופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ותנאים סוציאליים, הפרשות לקופות או לקרנות וכדומה, 

 ה זה מהווה, לכל דבר ועניין, כתב סילוק וויתור מלא.וכי חתימתו על חוז
חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, בין של  חברהבכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על ה .11.4

, בגין כל חברהשכר, בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות, ישיב, יפצה וישפה נותן השירותים את ה
ימים מקבלת דרישת  7לשלמם בגין פסק הדין, וזאת בתוך  חברהעל ה עלות, הוצאה או פיצויי שיהא

תהא רשאית לקזז  חברההראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי ה חברהה
 מהתמורה המגיעה לספק כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל.

 פיצויים מוסכמים .12
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  חברהם לבהתאם למפורט בטבלה שלהלן, ישלם נותן השירותי .12.1

תהיה רשאית  חברה)בתוספת מע"מ כדין(, בקרות אחד או יותר מהליקויים המפורטים בטבלה. ה
להפחית מהתמורה ו/או לגבות מנותן השירותים פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו נותן השירותים לא 

ת זמנים נשוא החוזה ו/או בכל מקרה בו ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ החוזה ו/או בהתאם ללוחו
 הספק לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן:

מקרה נושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל מס"ד  סכום בש"ח 
 אי עמידה בדרישות החוזה, כאשר ההפרה .1

 ימים מיום הדרישה 7לא תוקנה בתוך 
 למקרה₪  1,000

 של הגורם הרלבנטיהפרה של הנחייה/הוראה  .2
 חברהב

 למקרה₪  1,000

הצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה הינם נזק  .12.2
שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה, ואולם אין בכך כדי למצות 

 חברהלפיצויים בגין הפרה מסוימת מצד הספק את אחת מהתחייבויותיו, ובלבד שה חברהאת זכות ה
 .12.1תוכיח שנזקיה בפועל עלו על הסכום הנקוב כאמור בס"ק 

רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תמורה המגיעה לספק, בכל זמן שהוא וכן  חברהה .12.3
 לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. חברהתהא רשאית ה

לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה  חברהבתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות ה אין .12.4
בפועל או עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או ביטולו או כדי לפגוע בכל זכות 

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין.  חברהאחרת המוקנית ל
 תקופת ההסכם וסיומו: .13

 "(. תקופת החוזהממועד חתימת הצדדים על החוזה )להלן: " לארבעה חודשיםחוזה זה הינו  תוקפו של .13.1
לחברה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות כך שתקופת ההתקשרות לא תעלה  .13.2

 על שנתיים בסה"כ.
בכתב ע"י  השירותיםלנותן להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה  חברההחליטה ה .13.3

 לפני תום תקופת החוזה. המנהל
במועד חתימתו  חברהל נותן השירותיםלהאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, ימציא  חברההחליטה ה .13.4

 פי תנאי החוזה.-, הכל עלחברהעל חוזה ההארכה פוליסות ביטוח וכל מסמך אחר אשר תדרוש ה
תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .13.5

שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין 
ימים מראש. במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש  30הביטול, בכל עת, וזאת בהתראה של 

 עד למועד הנקוב בהודעה.
ע מיתר הוראות החוזה ומסמכי ההליך, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות בחוזה מבלי לגרו .13.6

זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים המוסמכים 
 עפ"י דין. חברהב

רה בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמו לנותן השירותיםעל אף האמור דלעיל, התמורה אשר תשולם  .13.7
 הנקובה בחוזה זה. 

ונותן השירותים לא יבוא בטענות ו/או דרישות ו/או  חברהיבוצעו ויוענקו בהתאם לדרישת ה השירותים .13.8
 בכל הנוגע לקיום השירותים האמורים בהתאם להסכם זה. חברהתביעות לעניין החלטות ה

 הפרת חוזה .14
  ת כל אחת מהפעולות הבאות:ו/או המנהל לעשו חברההפר הספק הוראה מהוראות חוזה זה, רשאים ה .14.1

לעשות באמצעות נותן/ני השירות/ים אחר/ים את השירות שנותן השירותים חייב בביצועו ע"פ  .14.1.1
חוזה זה, תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו ע"י נותן השירותים, מבלי שיהיה 

       זכאי לתמורה נוספת, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ חוזה זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק החוזים  .14.1.2

לתבוע את כל הנזק הממשי  חברהובכלל זה זכות ה 1970 -)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 
 שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

ו כדי לגרוע משאר הוראות החוזה, ובפרט בהוראות ספציפיות המתייחסות אין בסעיף זה על תתי סעיפי .14.2
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, לפי ראות עיניה, לבצע השירותים ו/או חלקם בעצמה ו/או למסור ביצוען לאדם אחר, חברהלאפשרות ה
 על חשבון הספק.

 סיום חוזה .15
 סיום שלא בשל הפרת החוזה .15.1

בה שהיא, לבטל את החוזה ו/או בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סי חברהה .15.1.1
להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או 

 30במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של 
 "(.הודעת סיום החוזהימים )להלן: "

זר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות מצהיר ומתחייב באופן בלתי חו נותן השירותים .15.1.2
ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חברההנה זכות המוקנית ל
בדבר הסתמכותו למתן  חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה

שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה 
ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או  )כולן או חלקן(

 בקשר עם היתכנותם.
, יהיה נותן השירותיםאת ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של  חברהדרשה ה .15.1.3

אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותן ביצע  חברהזכאי לקבל מהנותן השירותים 
בפועל, עד לאותו מועד, וזאת כסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא יהיה 

נותן כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות  חברהבביטול החוזה בכדי להטיל על ה
מוותר בזאת וכן יהיה  ונותן השירותיםלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, השירותים 

מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או 
 הם בקשר לכך. תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג ש

 סיום בגין הפרת החוזה .15.2
בלבד תהא רשאית להביא  חברהלעיל, ה 15.1.1-15.1.3מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיפים  .15.2.1

את החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתן נותן השירותים חוזה לסיומו בכל מקרה בו הפר 
 רה, תוך התקופה כאמור.יום והספק לא תיקן את ההפ 14הודעה מוקדמת של לנותן השירותים 

על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר  חברהזכות אחרת של ה מבלי לגרוע מכל .15.2.2
 רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: חברהמן המקרים הבאים, תהא ה

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים נותן השירותים הוגשה כנגד  .15.2.2.1
ו למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור זמני או קבוע ו/א
 יום ממועד הגשתה.  30לא בוטלה בתוך 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשנפתח נגדו הליך  נותן השירותיםכש .15.2.2.2
הוצאה לפועל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או 
חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן 

עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור 
לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( 

 . 1983 –תשמ"ג 
, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש נותן השירותיםהוטל עיקול על רכוש  .15.2.2.3

ים )כולם או חלקם(, כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירות
 ימים ממועד נקיטתם.  30והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק ספק משנה בביצוע  כשנותן השירותים .15.2.2.4
 בכתב ומראש.  חברההתחייבויותיו מכח החוזה ללא הסכמת ה

 מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.  נותן השירותיםכש .15.2.2.5
אינו מספק את השירותים המבוקשים או חלקם, או כשהוא מפסיק נותן השירותים כש .15.2.2.6

את מהלך אספקתם או שהוא אינו מספקם לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל 
בקצב  ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך באספקת השירותים

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או תים נותן השירוהדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר 
יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על 

ו/או בנותן השירותים כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה 
 מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו, כולן או מקצתן, אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט

 מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות. 
 מתרשל בזדון בביצוע החוזה. שנותן השירותים כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .15.2.2.7
או אדם אחר בשמו, נתן או שנותן השירותים הוכחות להנחת דעתה,  חברהכשיש בידי ה .15.2.2.8

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר 
 הכרוך בביצוע החוזה. 

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או נותן השירותים  .15.2.2.9
  תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.

ו/או נגד מי נותן השירותים ננקטו הליכים פליליים נגד  אם נפתחה חקירה פלילית או .15.2.2.10
 מבעלי מניותיו ו/או מנהליו. 
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שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נותן השירותים התברר כי הצהרה כלשהי של  .15.2.2.11
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי נשותן השירותים נכונה, או 

 . תיםשנותן השירולהשפיע על התקשרות עם 
 במסגרת תפקידו.  מדויקיםהצהרה ו/או נתונים שאינם  חברההתברר כי הספק מסר ל .15.2.2.12

 .7-15, 3-5: יסודיותהפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות נותן השירותים כש .15.3
את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  חברהמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה ה .15.4

, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף חברהה
 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

בהתאם להוראות חוזה זה ו/או  חברהמובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת ל .15.5
 להוראות כל דין.  בהתאם

סמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה ב חברההשתמשה ה .15.6
כל טענות  לנותן השירותיםאת החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו 

    ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.
 כללי  .16

וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  1971 -על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים, התשל"א .16.1
 . 1973 –חוזה(, תשל"ג 

כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי החתימה  .16.2
 .חברהשל ה

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנובע לחוזה זה, נתונה לביהמ"ש האזרחיים המוסמכים  .16.3
 במחוז מרכז. 

הסכם זה מפרט וממצה את כל ההסכמות בין הצדדים. עם חתימת הסכם זה יהיו מבוטלים כל דיוני  .16.4
 הסכם זה. המו"מ, טיוטות מסמכים והסכמים קודמים, בכתב או בעל פה, אשר אינם נכללים במפורש ב

כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב, ושום התנהגות, הקלה או ויתור מצד מי  .16.5
מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, אלא עם נערכו במפורש 

  ובכתב.
התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל  שנותן השירותיםכל פעולה  .16.6

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד  נותן השירותיםלשים  חברהרשאית ה -לא מילאה 
שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן 

בהתאם לחוזה זה  חברהלגרוע מזכויותיה של השנקבע בהודעה. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי 
 ובהתאם לכל דין.

אינו רשאי להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה  נותן השירותים .16.7
  , מראש ובכתב.חברהזה, כולן או חלקן, אלא באישור ה

או כל טובת הנאה על פיו לאחר  העביר את החוזה, כולו או מקצתו,נותן השירותים , כי חברההתברר ל .16.8
לא ולנותן השירותים רשאית לבטל את הוזה  חברהתהא ה -בכתב ומראש  חברהללא קבלת הסכמת ה

 בשל כך. חברהתהא כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד ה
ין ומעלה ממניותיו ו/או מזכויותיו, )בין בבת אחת וב 25%כי לא יעביר נותן השירותים בכלל זה מתחייב  .16.9

 .חברהבחלקים( אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של ה
 מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה זה. נותן השירותים  .16.10
ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה  חברהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה .16.11

בדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעו
 על זכותה בכתב ובמפורש.  חברהאחרת ביחסיה עם הספק, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה ה

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה לא  .16.12
 ות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.יהיה קשור במצגים, הבטח

כתובת הצדדים לעניין הסכם זה הן כן כקבוע בכותרת ההסכם. הודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר  .16.13
 שעות מעת מסירתם למשלוח. 72רשום יחשבו כאילו התקבלו כחלוף 

 
 החתום: על באנו לפיכך

 
 
 

_____________________      ____________________ 
 נותן השירותים                             חברהה    
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 חתימה+חותמת: _____________________

 מסמך ד'
 אישור עריכת ביטוח

 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

  

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש האישור ממעמד אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור
   

הכלכלית  חברהה
בע"מ תל מונד  לפיתוח 

ו/או המועצה המקומית 
 תל מונד 

  

       

    משכיר☐ נדל"ן☐

    שוכר☐ שירותים ☒

    זכיין☐ אספקת מוצרים☐

שירותי ייעוץ  אחר: ☐
 קבלני משנה☐ וניהול חיצוני

   

 מזמין שירותים☒  
   

  
 מזמין מוצרים☐

   

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

  

 אחר:  ☐

   

         מען  
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 חתימה+חותמת: _____________________

 

         ביטול/שינוי הפוליסה 
_ יום לאחר משלוח 60או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא _לרעת מבקש האישור שינוי 

    הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

        

 חתימת האישור
        

         המבטח:
 

 

  

 כיסויים

 סוג הביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

 כיסויים נוספים בתוקף

  

חלוקה לפי 
גבולות אחריות או 

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

 302,304.309,318,321,322,328,329     ₪  1,000,000     ביט    צד ג'
315  

אחריות 
     ₪  20,000,000     ביט    מעבידים

304 ,309 ,319 

328  

אחריות 
     ₪  500,000          מיקצועית 

303,325,301 ,302, 304 ,309 ,321, 

326,327,328 

  

                    

                   אחר

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

 ,יועץ 038,042
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 חתימה+חותמת: _____________________

 מסמך ה'
 נוהל משרד הפנים –עניינים הנדון: שאלון לאיתור חשש לניגוד 

 

 תל מונד הכלכלית לפיתוח חברהההרשות: 

 מועמד/ת לתפקיד : יועץ חיצוני בתחום:_________________________

 חלק א' תפקידים וכהונות

 פרטים אישיים: .1

 שם פרטי: _____________________  שם משפחה:____________________

 שנת לידה:______________________  מס' ת.ז:_______________________

 עיר/ ישוב:_______________________  כתובת:________________________

 מיקוד:____________________

 מס' טלפון נייד:___________________  מס' טלפון:______________________

 

 תפקידים ועיסוקים: .2

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

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכול סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

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

תחומי הפעילות של  המעסיק וכתובתושם 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 תפקידים ציבוריים: .3

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

 מילוי התפקידתאריכי  התפקיד הגוף
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 חתימה+חותמת: _____________________

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים: .4

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

 אחורה. שנים 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 השני נא לפרט 
 גם(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 לפעילות הרשות המקומית:קשר  .5

לפעילות הרשות  שלא כאזרח המקבל שירות,האם יש או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים 

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

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 זיקה או קשר באופן מפורט.נא לציין כל 

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבלים בו ו/או עובד בו ו/או  -"בעלי עניין" בגוף
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

 (.1סחרים בבורסהבתאגידים הנ 1968 -התשכ"ח 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 

 

 

                                                           
 1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  1

 -"בעל עניין", בתאגיד

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

או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או התאגיד שאדם 

 כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה

 -אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  (א)

למעט  –החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ; לעניין זה, "נאמן"  (ב)

()ו( או כנאמן, 2)א() 46י שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף חברת רישומים ולמעט מ

 לפקודת מס הכנסה;  102להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של התאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 חתימה+חותמת: _____________________

 לגבי קרובי משפחה:  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

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

 בלבד.בהווה יש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

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

 בדירקטוריון(.

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

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד: .7

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

 קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 

 כן/ לא

 אם כן, פרט/י:

 

 

 עלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים:תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, ה .8

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

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב  .9
 של חשש לניגוד עניינים:

על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס  ידוע לךהאם 
שותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ו

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 
לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

 רקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.חברויות בדי

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים: .10

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

 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 במניות:אחזקות  .11
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 חתימה+חותמת: _____________________

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. )אין 
בתאגידים הנסחרים  1968 -צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 ולחנך.בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על ש -(. "קרוב"2בבורסה

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

 

 נכסים שהחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים: .12

שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, 
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד. "קרוב"

 כן/לא

 אם כן, פרט/י

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי: .13

 רב לחובות או להתחייבויות כלשהם?האם את/ה קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ע
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 כן/לא

 אם כן, פרט/י

 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים: .14

 , שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקידשלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים שאתה 
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 

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

 כן/לא

                                                           
 1968 -חוק ניירות ערך, תשכ"ח 2

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

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

 -אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; (א)
למעט  –לעניין זה, "נאמן"  החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; (ב)

()ו( או כנאמן, 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה; 102להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
 
 

 
 

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/ הגוף
 המחזיק אינו המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות
 התאגיד/הגוף
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 חתימה+חותמת: _____________________

 אם כן, פרט/י

 

 הצהרה: –חלק ג 

 ________________________אני החתום/ה מטה ________________________ת.ז מס' 

 מצהיר/ה בזאת כי:

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

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן  .2

הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב 

 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 לניגוד  .3

 עניינים עם הפקיד;

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

 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 הרגיל,  .5

ניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש ל

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

 

 

_____________________________      ___________________________ 

 חתימה                תאריך         
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 חתימה+חותמת: _____________________

 ציבוריים:תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים  -מסמך ו'
 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים 
 

 (. המציע –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו ) .1

 :"החוק"(.להלן) 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .2

 ב ישראל כהגדרתו בחוק.הנני מצהיר כי אני תוש .3

מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  הנני .4

 הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא ההליך.

 (:מחק את המיותרבמציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה ) .5

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים; לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .א

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, אולם במועד  .ב

 ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

בירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק עובדים זרים, המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי ע .ג

 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

, שחלק 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 מהן מובאות להלן:

 "1981 -שמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמ -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה; 

 "כל אחד מאלה:חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד  -" בעל זיקה
בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  בעל השליטה בו;חבר מאלה:

מי   כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

חר, שנשלט שליטה מהותית בידי חבר בני אדם א -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
 ששולט במציע; מי

 "הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג  -", בעבירה הורשע 
 (; 2002באוקטובר  31)

 "חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים- 
1991; 

 "1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום ; 
 "הליךבהמועד האחרון להגשת ההצעות  – הליךלעניין התקשרות בעסקה בעקבות  –" מועד התקשרות ; 

 "עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה 
 "חבר בני האדם; החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה ב -" שליטה מהותית 

 במשבצת המתאימה(: X סמןמתקיים אחד מאלה )הליך , הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות לבנוסף .6

  שוויון חוק)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -' א חלופה 

 .עלי חלות לא"( זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -' ב חלופה 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 עובדים. 100-הנני מעסיק פחות מ –( 1) חלופה 

 עובדים או יותר. 100הנני מעסיק  –( 2) חלופה 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה ) 

 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה בהליך שיזכה ככל כי מתחייב המצהיר 

 קבלת לשם –הצורך ובמקרה ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 .ליישומן בקשר הנחיות
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 חתימה+חותמת: _____________________

 לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המצהיר 

פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיי יישום בחינת

חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה 

 נתן התחייבות זו(.

 הרווחה, העבודה משרד של הכללי למנהל לעיל 5 סעיף לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המצהיר .7

, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים

 .1976 -"והתשל

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .8

 

 המצהיר/ה

 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב 

 _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה 

ירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצה

 בפני.

 

 עו"ד/רו"ח

 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 חתימה+חותמת: _____________________

 ז'מסמך 
 ניסיון המציע תצהיר בדבר 

 

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 

 כדלקמן:

הנני נותן הצהרתי זאת להוכחת עמידת _________________ )להלן: "המציע"( בתנאי הסף המפורט  .1
 .למסמך א' 8בסעיף כמפורט בטבלה הצעות כנדרש האיכות של הלצורך ניקוד ו 2.2.3בסעיף 

 ביחס לתנאי הסף וניקוד האיכות כאמור הינו כדלקמן: היועץ מטעמו /ניסיון המציע .2
 

שם הגוף לו 
נק הוע

 םהשירותי

פירוט סוג 
 שניתן שירותה

תחילת מועד 
 השירות הספקת

 )חודש ושנה(

סיום מועד 
 השירות הספקת

 )חודש ושנה(

, שם -ממליץ 
 נייד וטלפון תפקיד

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
 

 

 

______________      _____________ 

 חתימת המצהיר                    תאריך  

 

 אישור

 
אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________ 

ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם /המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו
המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 
 
             ______________________   
 חתימת וחותמת עורך דין                     


