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 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז 

 
ייעוץ לניהול למתן שירותי הצעות  מועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת

 ". השירותים" –אשר יקראו להלן המכרז ונספחיו, כמפורט במסמכי , סיכונים, ביטוח ואחריות
 

 רכישת המכרז:
)שלא יוחזרו( במשרדי ₪  500בסכום של  22/12/2019 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום

 .  077-3624301, טלפון: 14:00עד  08:30בשעות  המועצה
 

התשלום בגין מובהר בזאת כי  .במחלקת הגביה במועצהאת התשלום עבור המכרז יש לבצע 
מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה 

 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   שהיא.
 

 עיון במסמכי המכרז:
ו/או באתר  המועצהבמשרדי ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  20/12/2019 החל מיום

 . muni.il.ara-arara.wwwשכתובתו: האינטרנט 
 

 ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 

(, בנוסח המדויק המצורף למכרז, אלפיים שקלים חדשים)במילים: ₪  2,000 להצעתו, בסך של 
 הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.  .2020/04/01בתוקף עד ליום 

 
 

 שאלות מציעים:
 ,15:00שעה  25/12/2019ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 

.  באחריות המציעים לוודא  ruwayday@arara-ara.muni.ilה, באמצעות מייל:למנכ"לית המועצ
, עד ליום חנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרזכי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשל

29/12/2019. 
 

 הגשת ההצעות:
: "מכרז פומבי מס' במעטפה סגורה עליה יירשםיש למסור  ,את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז

 לתיבת המכרזים במשרד 15:00בשעה  ,01/01/2020בלבד, במסירה ידנית עד ליום " 27/2019
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  .)לא לשלוח בדואר( המועצה מנכ"לית

 ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים. ייפסלו
 

 הבהרות:
ה שהיא והיא רשאית להוציא ביותר או כל הצעהזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 

 אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  

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

 לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים. המציעגשו ע"י שיו
 המינים כאחד.  2-, אך מתייחסים ל/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר

  מודר יונסעו"ד 
   המועצהראש 

http://www.arara-ara.muni.il/
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 מסמך ב'
 ים למשתתפים במכרזיהוראות ותנאים כלל

 
מתן שירותי ייעוץ לניהול למועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות 

 ". השירותים" –אשר יקראו להלן כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, , סיכונים, ביטוח ואחריות
 

 מסמכי המכרז: .1

 והמסמכים זו הזמנה) הבאים המסמכים ממנה נפרד בלתי כחלק מצורפים זו להזמנה
 :(המכרז״ ״מסמכי יכונו לה המצורפים

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 ערבות השתתפות במכרזנוסח  1מסמך ב'  
 המציע  של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
מינימום והעסקת עובדים  תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר 4מסמך ב'  

 זרים.
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 5מסמך ב'  
 מבוטל 6מך ב' מס 
 המלצות וחוות דעת 7מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 8מסמך ב'  
  

 הצעת המציע מסמך ג' מסמך ג'
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 .במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1ד'  מסמך 
 נספח ביטוחים 2ד' מסמך  
 קיום ביטוחים אישור על א-2מסמך ד'  
 החתימ זכות ואישור בנק חשבון פרטי 3ד'  מסמך 
 חשש לניגוד ענייניםלאיתור שאלון  4מסמך ד'  
 

 .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל
 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל 
רו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל וכל יתר המסמכים אשר נמס

ם המצורף להם, אם הצעתו פי תנאי ההסכ-ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 תיבחר כזוכה במכרז.

 
 ריכוז מועדי המכרז: .2

 
 19/12/2019החל מיום   המועצהפרסום המכרז בעיתונות ובאתר 

 19/12/2019 החל מיום רכישת המכרז 

 15:00שעה  26/12/2019עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(

 15:00שעה  01/01/2020עד ליום  הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 01/04/2020עד ליום  תוקף ערבות המכרז

 
המועצה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  .2.1

בלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או המועדים הנקובים בט
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הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, וישלחו לכל יותר. 
, הכל בהתאם להוראות רזהמכ מי שמסר למועצה פרטים במעמד רכישת מסמכי

, להלן. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו 21.1סעיף 
יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם.  להסרת ספק, מובהר שאין 
באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה 

 כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי. 
 

לעיל, כדי  2.1יף לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסע .2.2
לגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי 
מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות 
כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות המועצה 

 לעיל. 2.1בהתאם להוראות סעיף 
 

 
 :השירותים המבוקשים -נושא המכרז .3

מבקשת לשכור את שירותיו של יועץ המומחה במתן ייעוץ בתחום   מועצה מקומית ערערה

 ניהול סיכוים אחריות וביטוחים, ואשר יבצע את השירותים הבאים:

 של תקופתית בדיקה לרבות, חשופה המועצה להם הביטוחיים הסיכונים בחינת .3.1

 .וכיוצ"ב עובדים נזקי ,'ג צד נזקי ,רכוש בגין ותביעות לסיכוניםהמועצה  חשיפות

 רלוונטיות פוליסות על המלצה או/ו אופציונליות או/ו קיימות ביטוח פוליסות בדיקת .3.2

 .מטעמה למי או/ו למועצה

 .הפוליסות כיסויי הרחבת עם יחד הביטוח עלויות הקטנת .3.3

 .המועצה ביטוחי חידוש לקראת מבטחים עם ומתן משא ניהול .3.4

 הכנת לרבותהמועצה,  ביטוחי במערך הכלולים והגופים המועצה ביטוחי מערך ייתבנ .3.5

 אחרת דרך בכל או מכרז של בדרך הצעות לקבלת לפניה והכנה ביטוחים מפרט ניסוח

 עליהם ובמועדים לצורך בהתאם הכל ,המכרז ליווי זה ובכלל המועצה, עם שתסוכם

 . המועצה תורה

 .השונות לפוליסות מפרטים ובדיקת עריכה .3.6

 .ורכב בריאות ,אלמנטרי ביטוח במכרזי לרבות ביטוח בנושאי פניות /מכרזים הכנת .3.7

 לגבי המלצות ומתן מכרז/הצעות לקבלת הפניה בהליך המתקבלות ההצעות ניתוח .3.8

 המלצות והכנת המבטחים תשובות בדיקת .המבטחים עם מ"מו ,מבטחים בחירת

 .בעניין למועצה

 המבטחים מן המתקבלות הפוליסות בדיקת ,ותמתאימ ביטוח פוליסות ניסוח .3.9

 .ולסיכומים לדרישות והתאמתן

, במכרזים אחריות סעיפי ובדיקת ביטוחים קיום אישור ונספח ביטוח סעיפי ניסוח .3.10

 ההתקשרות לסוג הנדרש הביטוח היקף התאמת זה ובכלל ,להם ובנספחים בחוזים

 לצדדים או/ו למועצה גם ב"וכיו קבלנים ,ספקים ,שירותים נותני לבין המועצה בין

 קבלנים /ספקים /השירותים נותני י"ע המוגשים המסמכים בדיקת לרבות ,אחרים

 בדיקת ,אחר התמחרות הליך או/ו למכרז הצעותיהם הגשת לאחרו' וכ

 .בעניין אישור /בעניין הערות מתן , בעניין התייעצות , ביטוח אישורי .3.11
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 מול מ"מו /ייעוץ /סוגיות/בתביעות בטיפול סיוע זה ובכלל ,שוטף וליווי ייעוץ .3.12

 ייצוג לרבות שוטפים ביטוח בענייני מטעמה מי או/והמועצה  וייצוג המבטחים

 תביעות בעניין הביטוח חברת מול מ"ובמו בהליכים מטעמה מי או/ו המועצה

 .ביטוח ופוליסת

 ותביעות קטנות תביעות לרבות ,משפטיות בתביעות פשרות לעניין וליווי ייעוץ .3.13

 .וביטוח אחריות בענייני קיותנזי

 .כפל ביטוחי ומניעת ביטוח פריטי על ויתור לגבי ייעוץ .3.14

 עת בכל שיידרש מקום בכל או/ו המועצה במשרדי היועץ יתייצב הייעוץ לצורך .3.15

 .שגרתיות עבודה בשעות לא אף ולעיתיםהמועצה  י"ע לכך שיידרש

 .מראש ובהזמנה המועצה דרישת פי על ,מטעמה או/ו המועצה בישיבות נוכחות .3.16

 .המכרז נשוא השירותים בתחום זכויותיה למיצוי למועצה סיוע .3.17

 שהן ובלבד ,המנהל יזמין אותם ,היועץ מומחיות לתחום הקשורים, אחרים שירותים .3.18

 .זה הסכם נשוא בשירותים כלולות

 וטיפול דיווח נהלי קביעת לרבות ,הביטוח בענף מהותיים שינויים לגבי שוטף עדכון .3.19

 .והביטוח הסיכונים ולניה בתחום

 .המועצה קשורה בהם ומכרזים בחוזים וביטוח אחריות בשאלות ייעוץ .3.20

 המפורטות המשימות ביצוע לשם הנדרשת ,נלווית או/ו נוספת פעולה או/ו מטלה כל .3.21

 .לעיל יט-א ק"בס

3.22.  

 הייעוץ עבודת .4
 כמפורט הינם במסגרתה הכלולים והמטלות והתפקידים הייעוץ עבודת ונושאי פרטי .4.1

 .לעיל 3 סעיףב

 הניתנים לשירותים בקשר ובהתייעצויות בפגישות ,בישיבות להשתתף מתחייב היועץ .4.2

 גזבר או/ו המועצה ל"מנכ או/ו המועצה ראש או/ו המנהל דרישת יל פיע וזאת ,ידו על

 .כן לפני סביר זמן לו תימסר היועץ בנוכחות הצורך בדבר שהודעה ובלבד ה, המועצ

 
  בהליך להשתתפות סף תנאי .5

יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים רשאים להשתתף בהליך זה 

 אשר במועד הגשת ההצעות עומדים במצטבר בכל התנאים המפורטים להלן:, כדין בישראל

כדין  רשום בישראל להיות עליו בתאגיד שמדובר מורשה, ככל עוסק הינו המציע .5.1

 מטרות רווח או כל גוף אחר(.)חברה בערבות מוגבל או שלא ל

 לצרף:  המציע על זה תנאי להוכחת

למקור,  נאמן העתק מס, או יועץ או חשבון שומה, מרואה מפקיד תקף אישור .א

 מורשה.  עוסק הינו כך, שהמציע על המעיד

 על המסים רשות של תקף כדין ואישור ספרים ניהול אישור לצרף יש בנוסף .ב

 .הניכוי שינוי על או במקור מס ניכוי מביצוע פטור
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 הרשם מטעם ותדפיס התאגדות לצרף: תעודת יש בתאגיד שמדובר ככל .ג

לרבות רישום בעלי המניות, אישור מטעם רו"ח של המציע המפרט  הרלוונטי

, בנוסח המצורף שמות מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם התאגיד

   .3ב' כמסמך

 

ייעוץ לניהול במתן שירותי , מוכחן ניסיובעל  ,במועד הגשת ההצעה ,על המציע להיות .5.2

לפחות, בהיקף תושבים שלא שויות מקומיות ו/או שלוש רל וביטוח סיכונים אחריות

חודשים רצופים לפחות במהלך השנים  24לתקופה של תושבים  20,000יפחת מ 

2018-2014. 

הצהרה על ניסיון המציע, בנוסח המצורף כמסמך ף להוכחת תנאי זה, על המציע לצר

למכרז, וכן אישורים מהגופים להם סיפק את השירותים, בנוסח המצורף כמסמך  2ב'

 למכרז.  7ב' 

 

על המציע להציע איש קשר מטעמו ואשר יבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא  .5.3

מכרז זה. איש הקשר יהיה בעל ניסיון בעריכת דין ו/או בביטוח של לפחות חמש שנים 

 בתחום נשוא המכרז.

עמידה  על אסמכתאות לרבות ניסיונו פירוט המציע:  הנדרש, יצרף סיוןהני להוכחת

 .נלוות תעודות לרבות לעיל בתנאים

 

 המציע שילם דמי רכישת מסמכי מכרז זה.  .5.4

 לצרף אסמכתא על ביצוע תשלום כאמור. המציעלהוכחת תנאי זה על 

 

תיו על פי צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התחייבויו המציע .5.5

 למכרז.  1מכרז זה, בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'

 

 על המציע להיות נעדר קירבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה. .5.6

 למכרז. 4להוכחת תנאי זה על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצורף כמסמך ב'

 

 והעסקת מינימום שכר חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר צירף המציע .5.7

 .למכרז 2'ב כמסמך המצורף בנוסח, ריםז עובדים

 

בהתאם לנוהל לבדיקה ולמניעת ניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים )פורסם  .5.8

(, על היועץ שייבחר לביצוע עבודות הייעוץ, 2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

וך , ולערלהסכם 2בנוסח המצורף כמסמך ד' למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 סדר למניעת עניינים אם יידרש.ה
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  אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .6

 :לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן המציעעל 

צורף/ל תיאור מסמך ס"דמ
 א צורף

כל המסמכים והאסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של   .6.1
 לעיל 4כמפורט בסעיף  המכרז

 

ומאומת כדין ע"י  כשהיא חתומה על ידו מך ג'()מסנוסח הצעת המציע   .6.2
 עו"ד.

 

  מסמכי ההתאגדות של המציע      .6.3

  אישור על ניהול ספרים  כדין ואישור על שיעור ניכוי מס במקור  .6.4

  עותק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מ  .6.5

  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .6.6

  (2ב' כמסמךדף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב   .6.7

ישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף א –אם המציע אינו אדם פרטי   .6.8
 (3כמסמך ב' 

 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים   .6.9
חתום על ידי המציע  (,4)מסמך ב'זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 ומאומת כדין בידי עורך דין

 

ויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי העתק תצהיר בדבר שמירת זכ  .6.10
 חתום על ידי המציע ומאומת בידי עורך דין.(, 5מסמך ב' המכרז )

 

הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח   .6.11
 (.8')מסמך בהמצורף למסמכי המכרז 

 

ר מרשויות ו/או מגופים ציבוריים, המעידים על עמידת המציע אישו  .6.12
 7בתנאי הסף, בנוסח המצורף כמסמך ב'

 

 המצורף בנוסח, המציע מטעם העבודה לביצוע המוצע איש הקשר פרטי  .6.13
 , בצירוף אסמכתאות התומכות בהשכלה ובניסיון.למכרז 6'ב כמסמך

 

  איתור ניגוד עניינים מלא וחתום על ידי המציע.שאלון ל -4נספח ד'  .6.14

מך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, כל מס  .6.15
 אם וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  

 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז,   .6.16
 כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 
 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .7

 
יחתמו מספר  ה שיתופית )להלן: "תאגיד"(חברה רשומה או אגוד המציעהיה  .7.1

המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד / השותפות תוך ציון שמו/ם 

המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות 

החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי 

על פי מסמכי היסוד  המציעעל מסמכי המכרז מחייבות את  החתימות שהוספו

 והחלטותיו.

 

שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד  המציעהיה  .7.2

, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם לשם ביצוע העבודה הנדונה

ותפות הנ"ל השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום הש
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כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי 

השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות 

 על פי מסמכי היסוד והחלטותיו. המציעאת 

 
 תנאים כלליים: .8

 
שות וישיג לעצמו ועל אחריותו במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדר המציע .8.1

הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל 

שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי 

 המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן.

 

זוכים, בחלוקה  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר .8.2

על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להזמין רק חלק מהשירות, הכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה  .8.3

של המציע, רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו 

באיכות הצעתו ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה. והכל בהתאם 

לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, מבלי שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות 

לערער על שיקולי הרשות או לטעון כנגדה ו/או מי מטעמה וכי רואים את המציע 

 לשהי או דחייתה.כמסכים מראש להחלטת הרשות בדבר קבלת הצעה כ

 

הרשות רשאית בכל שלב, לבטל מכרז זה ו/או לצאת במכרז חדש. במקרה זה לא יוחזר  .8.4

 למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 

 

אין במכרז זה בכדי לחייב את הרשות בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של  .8.5

די לקשור את הרשות הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין במכרז זה בכ

 בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.

 

ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. המועצה רשאית בכל שלב לבטל  .8.6

את המכרז, מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא תהיה כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

 

ירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר חייב להגיש הצעה עבור כל הש המציע .8.7

תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

 המכרז. 
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הערות על המסמכים  להוסיףאסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או  .8.8

הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת 

 כאמור, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 

יום  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .8.9

מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה 

יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום  90למשך 

 המציע חייב יהיה לעשות כן.על ההסכם ו

 

מובהר כי משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת  .8.10

 החוזה עם הזוכה/ים במכרז. 

 

 התמורה .9
 

את  ויבצע המועצה עבור השירותים את במכרז )להלן: "הזוכה"( יספק שיזכה המציע .9.1

 ביצוען לשם הדרוש כל נוספת תמורה ללא יבצע ובנוסף ממנו העבודות שיידרשו

 .נספחיו על במכרז המפורטים של כל השירותים המיטבי

 

 זכאי ונספחיו, יהא זה מכרז פי במלואן, על הזוכה של התחייבויותיו ביצוע כנגד .9.2

 המועצה, המפורטים אומדן מחירי על התוספת ההנחה / מכפלת לתמורה המהווה

 לא לכך, הזוכה רז, פרטג' למכ כמסמך במכרז הזוכה ידי על המחיר שהוצעה בהצעת

 .נוספת תמורה כל יקבל

 

עילה  במכרז לזוכה תקנה שהוא, לא שיעור העבודות, בכל היקף של הקטנה או הגדלה .9.3

 מוותר במכרז והמציע אחרת תביעה לכל או במכרז שהציע המחיר לתביעה להגדלת

 ותעבוד לו יימסרו ולא במידה המועצה כנגד דרישה או/ ו ו/או תביעה כל טענה על

 .מהצפוי גדול או יהיה קטן מספר העבודות או בכלל

 

 כחוק. מ"מע ורק אך יתווסף המוצע לסכום .9.4

 
  

 : ואופן הגשתה המציעהצעת  .10
 

 כל וכןמועצה, ה של האינטרנט מאתר במלואו המכרז קובץ את להדפיס על המציע .10.1

 .למכרז בקשר המועצה שתפרסם נוסף קובץ או/ו הודעה או/ו מסמך

 

בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל  ולהגישה חתומההצעתו  על המציע למלא .10.2

לתוך  תוכנסהצעה הת הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, המסמכים והאסמכתאו

מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה. המציע יציין 
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ונים ייעוץ לניהול סיכלמתן שירותי  27/2019מכרז פומבי מס' על המעטפה: "

  בלבד. "אחריות וביטוח

 

המציע ירשום במסמך "הצעת המציע", המהווה מסמך ג' למכרז, את המחיר לאחר  .10.3

ההנחה המוצעת על מחירי המועצה המפורטים באותו מסמך. המחיר יתייחס לכל 

סעיף וסעיף מסעיפי ההצעה וכל פריט המפורט בהם, אלא אם צוין אחרת במפורש 

 בתנאים אלה. 

 

ו התנאה על תנאי המכרז תפסול את הצעת המציע והיא לא תילקח כל תוספת א .10.4

 בחשבון.

 

אין להציע מחירים העולים על המחירים המירביים. בטופס ההצעה יש לרשום את  .10.5

הסכום לאחר ההנחה המוצעת בשקלים, ובכל מקרה לא יותר ממחירי האומדן. כל 

צורה אחרת של מתן הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל. כל 

 הנחה תביא לפסילת ההצעה.

 

המציע יחתום בכל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז ונספחיו, בכל העתקיו, ישלים  .10.6

הדרוש, ויחתום בצירוף פרטיו על המפרטים הטכניים וכן במסמך הצעתו ועל ההסכם. 

  לסכומים נשוא ההצעה לא תשולם כל תוספת ו/או התייקרות למעט מע"מ. 

 

בעת בקורת כתב הכמויות ע"י המועצה תימצא שגיאה בהכפלת מחירי במקרה ו .10.7

היחידות בכמויות, או שגיאה בסיכום הסעיפים, תתייחס המועצה אך ורק למחירי 

היחידות, וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב הכמויות יתוקנו בהתאם. סיכום 

 מתוקן זה ייחשב כסכום ההצעה של המציע.

 

קוב במחיר לאחר הנחה. מובהר בזאת כי הצעה שתהיה מעל בהצעת המחיר, יש לנ .10.8

 מחירי המועצה המירביים תפסל על הסף. 

 
  : ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .11

 
שתעמוד ₪(, )אלפיים ₪  2,000ך בסאוטונומית צרף להצעתו ערבות בנקאית ימציע ה .11.1

המצורף  בדיוק, 1. נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ב/01/04/2020 ליוםעד  בתוקפה

למסמכי המכרז. לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, 

את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר  המציעיאריך 

 הזכייה במכרז זה. הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. 
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הלשכה המרכזית סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י  .11.2

ביום כפי שפורסם  2019נובמבר חודש  לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה מדד

 .והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות 15/12/2019

 

 ל הערבות להיות חתומה כדין.ע .11.3

 

על  ימים, 7, תוך הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט .11.4

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/צה צדדית של ראש המוע-פנייה חד פי

 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית  .11.5

הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע יהיה חייב לעשות כן על 

 חשבונו.

 

מילוי תנאי ההצעה. סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי  .11.6

חילוט הערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים 

 הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.

 

בערבות קבועה להבטחת ביצוע  ,יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .11.7

נוסח המצורף ב_________₪ ההסכם בסכום של  העבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי 

 .למכרז 2כנספח ד'

 

מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים  .11.8

 בעניינו. 

 

 עם חתימת חוזה עם הזוכה, תוחזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו במכרז. .11.9

 
 :שאלות מציעים .12

הבהרה ו/או סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות  המציעמצא  .12.1

למנכ"לית המועצה  15:00בשעה  26/12/2019שאלות טכניות, יפנה אותן עד ליום 

. חובה על הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו  ara.muni.il-ruwayday@araraבמייל:

 ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך. 

 

שעות לפני  24-תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד להמועצה תעביר  .12.2

המועד האחרון להגשת  הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את 

המועצה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו 

להצעתם את  על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף

 מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.  

 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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המועצה  י"ע לעת מעת שתופצנה הודעות אחר בעצמם לעקוב המציעים באחריות .12.3

 המועצה.  של האינטרנט באתר תפורסמנה או/ו המייל באמצעות, המכרז בנושא

 
, לנדרש לעילמשתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם  .12.4

נוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות יהיה מ

 וכיוצ"ב. 

 
 בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה: .13

המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף,  .13.1

 הצעתו תפסל. 

 להלן המשקולות פי לע הבאים בפרמטרים המועצה תתחשב הזוכה ההצעה בבחירת .13.2

משקל  פרמטר 
מקסימאלי 

 באחוזים 

 הערה 

גובה הצעת המחיר 
עבור הכנת של המציע 

 מכרז ביטוחים 

 המציעהפרמטר ייבדק על פי הצעת  15
במסמך ג' למכרז. ההצעה הכספית 
הזולה ביותר תקבל את מלוא 
הנקודות בפרמטר זה, וכל יתר 
ההצעות יקבלו ציון יחסי ביחס 

לה ביותר. מובהר כי להצעה הזו
בבחינת ההצעה הכספית יילקח 
בחשבון המחיר שהוצע של המציע 

 בצירוף מע"מ / פטור ממע"מ.  

גובה הצעת המחיר 
עבור ליווי של המציע 

  שוטף

 המציעהפרמטר ייבדק על פי הצעת  45
במסמך ג' למכרז. ההצעה הכספית 
הזולה ביותר תקבל את מלוא 

ר הנקודות בפרמטר זה, וכל ית
ההצעות יקבלו ציון יחסי ביחס 
להצעה הזולה ביותר. מובהר כי 
בבחינת ההצעה הכספית יילקח 
בחשבון המחיר שהוצע של המציע 

 בצירוף מע"מ / פטור ממע"מ.  

 התרשמות מהניסיון
ל המציע לפי הקודם ש

השירותים שניתנו ע"י 
 מציע עבור רשויותה

 גופים או/ו מקומיות
חמש  במהלך ציבוריים

 למועד שקדמו יםהשנ
 למכרז הצעות הגשת

 זה, על בפרמטר הניקוד לקבלת 30
 אישורים לצרף להצעתו המציע
 או/ו רשויות מקומיות שהינם מגופים

 סיפק עבורם אשר ציבוריים גופים
ייעוץ לניהול סיכונים,  שירותי

האישורים  , לרבותאחריות וביטוח
 כל את הכוללים למכרז, 7ב' במסמך

  7ב' במסמך יםהנתונים המתחייב
 

התרשמות מההשכלה 
והניסיון הקודם של 
איש הקשר מטעם 

 המציע

 זה, על בפרמטר הניקוד לקבלת 10
לצרף להצעתו תעודות  המציע

רשויות  שהינם מגופים אישוריםו
 אשר ציבוריים גופים או/ו מקומיות

 שירות נשוא המכרזה עבורםסיפק 
 ,למכרז 7ב' האישורים במסמך לרבות

 הנתונים המתחייבים כל תא הכוללים
 . 7ב' במסמך

  100 סה"כ
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מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם לעיל,  12.2על אף האמור בס"ק  .13.3

המועצה לבחירת הזוכה )להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה"( תשקול הוועדה את 

  .הצעתו הכספית של המציע ואת ניסיונו

 

ים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות המועצה רשאית לדחות הצעות של מציע .13.4

רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע מסוים אינם 

 מספקים לפי שיקול דעתה.  

 

מובהר בזאת, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה  .13.5

 חירה ע"י המועצה, שהיא. במקרה שתוגשנה הצעות זהות, שתהיינה רלוונטיות לב

בין המציעים שהצעתם זהה התמחרות לערוך  המועצה רשאית, אך לא חייבת, תהא

 בלבד או לחלק את העבודה או השירותים נשוא מכרז זה ביניהם.

 

אם גם לאחר ההתמחרות כאמור בין ההצעות השוות, נותרו הצעות בעלות מעמד  .13.6

להחליט על נומקת בכתב, במסגרת החלטה משווה, הרי שבסמכות ועדת המכרזים, 

: כדלקמן נוסף תחרותי הליךלהחליט על עריכת ביטול מכרז זה ועריכת חדש, ו/או 

  ,להגיש רשאים הם כי, כאמור זהה שהצעתם למשתתפים תודיע המכרזים ועדת

 הצעתם לעומתהמועצה  עם מטיבה סופית הצעה, הועדה שתורה ובאופן ועדמ

 תהיה ,נוספת הצעה להגיש שלא המציע רבח"(. נוספת הצעהן: "להל) המקורית

 .סופית הצעה המקורית הצעתו

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם  .13.7

המועצה לבחירת הזוכה )להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה"( רשאית הועדה 

י של המציע ויכולתו בנסיבות מיוחדות לשקול, בין היתר, את חוסנו הכלכלי והפיננס

לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות 

)ככל שקיים(, ולרבות פרמטר אחר אשר קשור  המציעקודם של המועצה עם  ןניסיו

ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם 

 לתנאי המכרז.

 

זים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח ועדת המכר .13.8

 לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 

, בכל עת לרבות לאחר פתיחת המציעהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  .13.9

מתחייב למסור את כל ההסברים  המציעההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, ו

ימים מיום הדרישה. וועדת המכרזים תהא רשאית  3הנדרשים בתוך  והניתוחים

 להאריך מועד זה בהתאם לנסיבות.
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, אשר המציעהועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של  .13.10

 ימסרו לה לפי דרישתה. ככל שמדובר בסוד מקצועי.

 

שיספק לא יניח את  יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר המציעאם  .13.11

 דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות  .13.12

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על  והצעתו, לרבות ניסיונ

רז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכ

של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך  ובדיקות וחקירות אודות ניסיונ

 לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות. 

 
 ביטוחים: .14

 
דין או הסכם,  מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי

 מתחייב הזוכה להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המועצה. 
 

 
 חובת הזוכה/ים במכרז: .15

 
משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא ערבות  .15.1

מהיקף  10%בשיעור של ), ₪ ___________בסכום של ערבות ביצוע( ) בנקאית

יתר האישורים , את אישור קיום הביטוחים הנדרש ואת 2בנוסח שבנספח ד' (העבודה

 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז; 7והמסמכים הדרושים, בתוך 

 

 את לבטל לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא המועצה רשאית .15.2

ידה, והזוכה שלא מילא אחר  על שייקבע למי המכרז ביצוע את ולמסור הזכייה

 .על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כךהתחייבויותיו כלפי המועצה, יפצה את המועצה 

 

 :שינויים במסמכי המכרז .16
 

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,  המציעכל שינוי או תוספת שיערוך  .16.1

בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך 

 . ב כלפי המועצהאחרת, לא יחייבו את המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחיי

 

 הצעה כל לפסול, דעתה שיקול לפי פי על וזאת ,חייבת לא אך רשאית תהא המועצה .16.2

 זה מכרז פי על הנדרש על עונה שאינה

 

שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  48המועצה רשאית בכל עת עד  .16.3

ביוזמתה  להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו,

או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. 



 27/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה ועצה מקומית מ
  למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח עבור מועצה מקומית ערערהמכרז 

 

 54מתוך  15                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם 

 למכרז כשהם חתומים על ידם. 

 
 

 פיצול העבודות בין מציעים .17
 

נשוא המכרז לפצל את ביצוע העבודות , לפי שיקול דעתה המוחלט רשאית המועצה .17.1

 .זוכיםמספר בין 

 

לדרך חלוקת העבודה בין הזוכים למספר הזוכים ושיקול דעת מוחלט באשר למועצה  .17.2

לא תהא כל טענה או למציעים השונים במידה ותחליט לחלק את העבודה, ולזוכים 

  כאמור לעיל.ופן חלוקתן ו/או א  חלוקתן-ות או איבגין חלוקת העבוד ו/או תביעה

 
 הגשת ההצעות .18

, יש למסור יםאת מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרש

", במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( 27/2019מכרז פומבי מס' " מעטפה סגורה נושאת ציוןב

בצהרים.  15:00בשעה  01/01/2020עד ליום  במשרד מנכ"לית המועצהלתיבת המכרזים 

 . ייפסלוקובים לעיל, מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנ

 

 
 הודעות ונציגות .19

 
את כתובתו לצורך מסירת  למועצהבעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע  .19.1

הודעות בכל הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה 

בכל  וכתובת הדואר האלקטרוני של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.

בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל,  המועצהזה תעמוד הקשור במכרז 

 או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל הפרטים הנזכרים שם.

 

כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור  .19.2

שעות ממועד  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור  18.1בסעיף בכותרת 

מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני 

לעיל, תחשב  18.1למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי המציע, כאמור בסעיף 

כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור 

 טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר.
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 1מסמך ב' 
 השתתפות במכרזנוסח ערבות ל

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 
לפי בקשת _________________ ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת:  .1

( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל "הנערב"_______________)להלן: 
"( בתוספת הפרשי סכום הערבות")להלן: ₪(,   אלפיים)במילים: ₪  2,000סכום עד לסך של 

הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, שתדרשו מאת הנערב בקשר עם 
ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח למתן שירותי  27/2019 פומבי מספרהשתתפותו במכרז 

 עבור המועצה
 

ודש על ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל ח .2
 המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:" -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן

 
שהתפרסם בתאריך  2019 נובמבר"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 

15/12/2019. 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י 

 ערבות זו.
 

 ין ערבות זו יחושבו כדלקמן:הפרשי ההצמדה לעני
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 ללא כל הפרשי הצמדה. לסכום הערבות
 
ימי עסקים, מקבלת  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3

דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי 
ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב. חייבים
 
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה  3התשלום, כאמור בסעיף  .4

עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם 
 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 
)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  2020/04/01ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על 
 ידנו בכתב בסניף ________ כתובת ___________, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו .7
       

 בכבוד רב,
 בנק ____
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 2מסמך ב' 
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 

 :2019/27להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס' 
 

  שם המציע: .1

ע.מ. / ח.פ./  .2

 ע.ר.:

 

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  יל:מי . 7

שם איש  .8

 הקשר*:

 

טלפון איש  .9

 הקשר:

 

מס' העובדים  .11
 אצל המציע:

 

 אנשי שמות .13
 אצל המפתח
 המציע

 ותפקידם

 שנות ותק תפקיד  שם 

   

   

   

   

  כתובת החברה: .14

 *מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע
 
 

 ______________   ____________________ 
  המציעחתימת            תאריך               

 
 

 



 27/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה ועצה מקומית מ
  למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח עבור מועצה מקומית ערערהמכרז 
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 3מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה 
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 1כיכר קומנדו 
 עארה ערערה

 
 א.ג.נ., 

 אישור מורשי חתימההנדון: 
 

"המציע"(   -___   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן הנני עו"ד / רו"ח של _______________
 "המכרז"(.   -)להלן ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח למתן שירותי  27/2019במכרז פומבי מס' 

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

 .ז. ____________________גב' / מר  _________________ ת
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה 

 חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 

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

 
 

 
         שמות המנהלים של התאגיד: .3

 
 

התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות  .4
 שלו וביצוע העבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן במסגרת סמכויות התאגיד

 
 
 

____________________          
 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,       תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                            
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 4מסמך ב' 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

 
 
 בתצהיר זה :

 
 שמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.כמ   "תושב ישראל":

)להלן:"חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   :   "בעל שליטה"
 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה" :

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין"   :

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח     "שליטה"      :

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז    וק שכר מינימום":"ח

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים(   "חוק עובדים זרים": 
. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת 1991התשנ"א 

 .1991תנאים הוגנים( התשנ"א 

___ , נושא במשרת __________ במציע אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. __________

עבור מועצה למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח  2019/27 'במכרז פומבי מס

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  מקומית ערערה,

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 

למתן שירותי ייעוץ לניהול  2019/27 'כחלק מהצעתי במכרז פומבי מסאני נותן תצהירי זה  .1

 .מועצה מקומית ערערהב סיכונים אחריות וביטוח

לא הורשענו אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע,   .2

בשנתיים בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, 

 שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

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

 
 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 

ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם  ____________ נושא

 לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

 
                                                                                          ____________ 

 ורך דין ע                                                                                                 
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 5מסמך ב' 
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
 

הספק / הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי 
עבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי ה

 שיהיה רלוונטי מעת לעת:
 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א
 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א
 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
 1953 וער תשי"גחוק עבודת הנ

 1953 חוק החניכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 

 תשי"א
1951 

 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח
 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  וק בריאות ממלכתי()כולל ח
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

  
 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 
 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 54מתוך  21                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 
 6סמך ב'מ

 המלצה וחוות דעת
 

 :הטופס למילוי כלליות הנחיות
 
 של הסף בתנאי עמידתו על הוכחה לצורך המציע של ניסיונו פרטי את למלא יש זה במסמך .1

 ריטריוניםהק פי על ההצעה ניקוד לשם התרשמות מהניסיון של המציע,  לצורךו המכרז
 .המכרז לתנאי 12 בסעיף המפורטים

 
 ולקבלת הנתונים לאימות השירות מזמיני מטעם הקשר לאנשי לפנות רשאית תהא המועצה .2

 .מהממליצים נוספיםם פרטי
 
 בורע ,2016-2018 השנים במהלך ניסיון   לפחות לפרט יש הסף בתנאי עמידה לצורך .3

 .ציבוריים גופים או/ו מקומיות רשויות
 

מסמכי  12.2 בסעיף כאמור ההצעה ניקוד לצורך ישמש השירותים שניתנו ע"י המציע  טפירו
 המכרז. 

 
למתן שירותי ייעוץ  27/2019' מס פומבי במכרז המציע מטעם זה תצהיר למסור מוסמך הנני .א

  מועצה מקומית עארה ערערה. עבור לניהול סיכונים אחריות וביטוח
 

 במתן ,הענין לפי ,המציע מטעםו איש הקשר המוצע  מציעה של המקצועי הניסיון פירוט להלן
 .ציבוריים גופים או/ו מקומיות רשויות עבור ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח שירותי

 
 מזמין שם 

 :השירות
 הרשות

 / המקומית
 הציבורי הגוף

 השירות פירוט
 נשוא האתר

 השירות

 איש שם תקופה
 / קשר

 אצל ממליץ
 מזמין

 השירות

 של וןטלפ
 איש

 הקשר

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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 מזמין שם 
 :השירות
 הרשות

 / המקומית
 הציבורי הגוף

 השירות פירוט
 נשוא האתר

 השירות

 איש שם תקופה
 / קשר

 אצל ממליץ
 מזמין

 השירות

 של וןטלפ
 איש

 הקשר

7.       

8.       

 
 
 
  ., שישמש כאיש קשר מטעמנו במועצה,שפרטיו להלן עובדאת ההננו מעסיקים  .ב
 

  שם העובד

  מקום מגוריו

  איש הקשרפרטי השכלה / הכשרה מקצועית של 

  )כללי( בביטוח וניהול סיכוניםמס' שנות ניסיון 

  רשויות מקומיותבמס' שנות ניסיון 

מקומות עבודה אחרונים של העובד  2פירוט 

 )כולל נוכחי( יש לנקוב בתאריכים

 

 
 
 .נוספים דפים להוסיף יתןנ* 
 
 .אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זה כי מצהיר ניא
 

 :המצהיר פרטי
 _______________ __________________ _______________ 

 חתימה תפקיד שם מלא 
 

 ________________ _________________ _________________ 
 חותמת וחתימת המציע טלפון תאריך 

 
 

 אישור

 _______________ -ד )מ.ר. _______________(, מ"עו  ______________ מ"הח אני

 ___שזיההמר/גב' ____________________ בפני הופיע _____________ ביום כי מאשר/ת 

 לאחר זה תצהיר על וחתם לי אישית ז. מס' ________________/ המוכר.ת ידי על עצמו

 בחוק, אישר הקבועים לעונשים יהא צפוי כן לא שאם את האמת להצהיר עליו כי ,אותו שהזהרתי

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את

 ________________ 

 ורך דיןע חתימת 
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 7מסמך ב'
 ות דעתהמלצה וחו

 2016-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 המלצה וחוות דעתהנדון: 

 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

רים , אנו מאש(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 לפרט(.)נא חריות וביטוח נתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אהמציע כי 

 

 השירותמועד סיום     שנדרש השירותפירוט / תיאור  

1.    

2.    

3.    

 
 השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( לחוות דעתנו ע .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 , חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 :חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________

 
 
 
 

 



 27/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה ועצה מקומית מ
  למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח עבור מועצה מקומית ערערהמכרז 

 

 54מתוך  24                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 7מסמך ב'
 וחוות דעתהמלצה 

 2016-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 המלצה וחוות דעתהנדון: 

 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

רים , אנו מאש(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 לפרט(.)נא ם אחריות וביטוח נתן שירותי ייעוץ לניהול סיכוניהמציע כי 

 

 השירותמועד סיום     שנדרש השירותפירוט / תיאור  

1.    

2.    

3.    

 
 השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( לחוות דעתנו ע .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 , חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 :חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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 54מתוך  25                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 7מסמך ב'
 וחוות דעת המלצה

 2016-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 המלצה וחוות דעתהנדון: 

 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

רים , אנו מאש(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 לפרט(.)נא ים אחריות וביטוח נתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונהמציע כי 

 

 השירותמועד סיום     שנדרש השירותפירוט / תיאור  

1.    

2.    

3.    

 
 חוות דעתנו על השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 , חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 :חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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  8 מסמך ב'
 צהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהה

 
 

   תאריך:          
 

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית ערערה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950א. )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה   

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
ה, בן או בת, אח בן זוג, הור -"קרוב" צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, 

 או אחות."
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  .1.2 

 המקומיות הקובע: 
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר   

הוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה מועצה או קרובו או תאגיד ש חבר -מועצה" 
 )(ב((."1)2 -()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 לצו המועצות המקומיות )א( קובע כי " 142סעיף  .1.3 
זוגו,  "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן                  

טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, סוכנו או שותפו, כל חלק או 
 למענה או בשמה,".

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .2.2

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

 וג, שותף או סוכן העובד ברשות.ז-אין לי בן .2.3
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3

 כונה.כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נ
 
אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.
 
( לצו 3א. )ב()103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

 מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצות המקומיות )א(, לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
א )א( לצו המועצות המקומיות בלבד שהאישור  103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

 חתימת המציע:________________            שם המציע __________________
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 מסמך ג'
  המציעהצעת 

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
  מועצה מקומית ערערה

 
 27/2019מכרז פומבי מס' להנדון: הצעת המחיר 

 למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח                          
 

ייעוץ לניהול סיכונים  לשירותי  27/2019מסגר  פומבי מכרז מסמכי את ובדקנו שעיינו לאחר .1
 דקנושב ולאחר ונספחיו תנאיו כל עלמועצה מקומית עארה ערערה,   עבור אחריות וביטוחים 

 ולאחר המועצה עם ולהתקשרות במכרז להשתתפות התנאים ,הנדרשים השירותים את
 השירותים אתלמועצה  לספק מציעים הננו ,האמורים לשירותים המפרט את שבדקנו

 לרבות המכרז בתנאי הנדרש א"וכ המשאבים והיקף הזמנים לוח פי ועל במלואם המבוקשים
 .הטכני והמפרט החוזה

 
  עבור ,בשלבים או/ו ,לעת מעת צרכיה לפי עבודות להזמין רשאית ועצההמ כי לנו ידוע .2

 עבודות להזמין מחויבת איננה המועצה ,כן מוכ. אחרות עירוניות יחידות או/ומחלקת 
המועצה  כלפי טענות או/ו דרישות או/ו בטענות נבוא ולא בכלל אם כלשהו מינימאלי בהיקף

 .ידהליח המחיר לשינוי טענות לרבות כך בגין
 

 .בה כאמור אותנו מחייבת והיא ידנו על לביטול ניתנת ולא חוזרת בלתי הינה זו הצעה .3
 

 טענות לנו יהיו ולא ,נספחיהם על והחוזה המכרז תנאי לכל מסכימים הננו הצעתנו בהגשת .4
 .ולתנאיו המכרז להליך ביחס המועצה כלפי דרישות או/ו

 
 של 12 בסעיף במפורטים הקריטריונים קלולש פי על תעשה במכרז הזוכה בחירת כי לנו ידוע .5

 .המכרז תנאי
 

ותמורה לפי  עבודה שעות לפי לתמורה מחיר הצעות להציע נדרשים אנו זה במכרז כי לנו ידוע .6
העדיפה  התמחור שיטת את הזמנה כל לפני לבחור רשאית תהא מהפרויקט. המועצה  אחוזים

 או/ו דרישות או/ו טענות לנו תהינה אול עבודה, הזמנת פיה על ולהוציא למועצה והמשתלמת
 כך בגין המועצה כלפי הסתייגויות

 
 פי עלהמועצה,  י"ע להזמנתם בכפוף ,העבודות או/ו השירותים מלוא את לספק מציעים ננוה .7

 :כדלהלן במחירים ,הטכני והמפרט החוזה לרבות המכרז במסמכי הכלולות הדרישות כל
 

 אומדן המועצה פירוט השירות מס"ד
 ני מע"מ()לפ

 הצעת המחיר
 )לפני מע"מ(

להכנת מכרז ביטוח, כולל  מחיר הצעת  .1
המופקות על ידי בדיקת הפוליסות 

המבטחים, ומעקב אחר שינויים, יישומם 
 .בפועל לאחר הפקתן

 
מתן שירותי לפי סעיף זה יהי לפי הצורך, 

 וללא הגבלת שעות.

14,000  ₪  

ייעוץ שוטף כמפורט  לביצוע מחיר הצעת  .2
 מסמכי המכרז, על בסיס תשלום חודשיב
 

2,000  ₪  
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 2 -ל הצעה יגיש שלא מציע .לעיל בטבלה הכלולות התמחור שיטות 2 -ל הצעה להגיש חובה .8
 .תיפסל הצעתו ,השיטות

 
 פטור המציע אם .למועצה כדין מס חשבונית הגשת כנגד מורשה לעוסק רק ישולם מ"מע .9

 .ההצעה ליד זאת לציין יש ,מ"ממע
 

 במפורש נרשם לא אם גם ,ומושלמת מלאה לעבודה ומוחלט סופי מחיר מהווה ,לעיל רההתמו .10
 מין מכל ,כלליות ובין מיוחדות בין וההוצאות הנלוות העבודות כל לרבות ,המכרז מסמכיב
 גורמים או/ו המועצה נציגי מול הנדרשים התיאומים כל לרבות ,בביצועם הכרוכות סוגו

 פעילה השתתפות ,התוצרים אספקת ,הנדרש א"כ אספקת ,קטהפרוי וליווי ריכוז ,אחרים
 ב"וכיוצ סופי תוצר המצאת ,טיוטות הכנת ,הסבר דפי ,זמן ביטול ,תיאומים ,הישיבות בכל
 .במחיר כלול הכל ,נוספת תמורה ללא

 
 

  חתימת המציע: ______________   תאריך: ________________
 
 
 

 עו"ד אישור

 

______, מאשר בזאת כי ביום ______, בכתובת: _____מ.ר. __ ___אני הח"מ עו"ד ____

וחתמו על הצעה  המציעים לחתום בשם /___ המוסמכ_________ו בפני: ____/התייצב _____

 זו בפני. 

  ___________חתימת עו"ד   _תאריך _____________
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 מסמך ד'
 הסכם

 
 2019נת ש    חודש    ביום ונחתם שנערך

 
 

 בין
 

 500206370המועצה המקומית עארה ערערה, ח.פ. 
 ע"י ראש המועצה, מודר יונס

 אחסאן כעביה, גזבר המעצה
 04-6352595, פקס: 077-3624300טלפון: 

 "המועצה" / "המזמין"( –)להלן 

 מצד אחד

 לבין

 השם ___________________ ת.ז. _____________________

 ____________________________הכתובת _____________

טלפון: _______________; פקס:_______________ דוא"ל: 
_____________________ 

 "(היועץ /הספק נותן השירות/)להלן: "
 מצד שני

 
שירותי ייעוץ לניהול סיכונים למתן  27/2019 מס'פומבי  מכרזוהמועצה פרסמה  להואי

 )להלן: "השירותים"(;  ערהעבור מועצה מקומית ער אחריות וביטוח

, וערך בירורים מוקדמים ובדק את המכרז והמסמכים הנוגעים אלי ונותן השירות והואיל
 והצעת היועץ נבחרה כהצעה הטובה ביותר במכרז. בקשר לשירותים.

מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והרמה המקצועית הדרושים,  ונותן השירות והואיל
 הדרושים לצורך ביצוע השירותים. הכישורים והמומחיות

את ביצוע השירותים המפורטות להלן  לנותן השירותוהמועצה מעוניינת למסור  והואיל
מעוניין לקבל על עצמו את ביצוע השירותים המפורטות  ונותן השירותבהסכם, 

 ובתנאים כמפורט בהסכם זה.

 ההדדיים, הכול יהםוחובות יחסיהם, זכויותיהם את להגדיר הצדדים וברצון והואיל
 .זה להלן בהסכם וכמפורט בהתאם

 
 אי לכך, הוצהר והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא .1

 הווה חלק בלתי נפרד מהסכם גופו ויש לקוראו כאחד עם ההסכם.מהמבוא להסכם זה  .1.1
מובהר בזאת כי הנספחים המפורטים להלן, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מחוזה  .1.2

 זה
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 .עיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות הס .1.3
 הגדרות: .1.4

 החתימה מורשי באמצעות מועצה מקומית עארה ערערה "המועצה
 המועצה וגזבר העיר ראש שהינם מטעמה

 / "נותן השירות" /" היועץ"
 "הספק"

מכרז  נשוא והשירותים העבודות את לבצע שנבחר הגוף
 מטעמו אחר גורם כל או/ו מטעמו עובד כל או/ו 27/2019

 להלן 3-4ביצוע השירותים המפורטים בסעיפים  "השירותים"/  "העבודות"

היועץ המשפטי למועצה ו/או מי מטעמו שהוסמך על ידו  "המנהל"
 המנהל סמכויות כי מובהר .לעניין חוזה זה ,כלו או מקצתן

 ובלבד העבודות בתחום מקצועיות הוראות למתן מוקנות
 מעבר המועצה על כספית הוצאה שיתלה כדי בהן שאין

 בחוזה המאושר לסכום
 

 מהות ההתקשרות .2

מתחייב לספק למועצה את השירותים על פי התנאים המפורטים ו/או נותן השירות  היועץ
 להלן:

בחינת הסיכונים הביטוחים להם המועצה חשופה, לרבות בדיקה תקופתית של  .2.1
 בדים וכיוצ"ב.נזקי עוחשיפות המועצה לסיכונים ותביעות בגין רכוש נזקי צד ג', 

 
בדיקת פוליסות ביטוח קיימות ו/או המלצה ו/או אופציונליות ו/או המלצה על פוליסת  .2.2

 רלוונטית למועצה ו/או למי מטעמה.
 

 הקטנת עלויות הביטוח יחד עם הרחבת כיסויי הפוליסות. .2.3
 

 ניהול משא ומתן עם מבטחים לקראת חידוש ביטוחי המועצה. .2.4
 

לרבות הכנת  ופים הכלולים במערך ביטוחי המועצה,בניית מערך ביטוחי המועצה והג .2.5
ניסוח מפרט ביטוחים והכנה לפניה לקבלת הצעות בדרך של מכרז או בכל דרך אחרת 

בכלל זה ליווי המכרז הכל בהתאם לצורך ובמועדים עליהם , ושתסוכם עם המועצה
 .תורה המועצה

 
 .עריכת ובדיקת מפרטים לפוליסות השונות .2.6

 
 בריאות ורכב., בנושא ביטוח לרבות במכרזי ביטוח אלמנטרי פניותהכנת מכרזים/ .2.7

 
מכרז ומתן המלצות לגבי ניתוח ההצעות המתקבלות בהליך הפניה לקבלת הצעות/ .2.8

בדיקת תשובות המבטחים והכנת המלצות . בחירת מבטחים מו"מ עם המבטחים
 .למועצה בעניין

 
מן המבטחים בדיקת הפוליסות המתקבלות , ניסוח פוליסות ביטוח מתאימות .2.9

 והתאמתן לדרישות ולסיכומים.
 
ניסוח סעיפי ביטוח ונספח אישור קיום ביטוחים ובדיקת סעיפי אחריות במכרזים,  .2.10

 ההתקשרות לסוג הנדרש הביטוח היקף התאמת זה ובכלל, להם ובנספחים בחוזים
 לצדדים או/ו למועצה גם ב"וכיו קבלנים ,ספקים ,שירותים נותני לבין המועצה בין

 קבלנים /ספקים /השירותים נותני י"ע המוגשים המסמכים בדיקת לרבות ,יםאחר
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 ,ביטוח אישורי בדיקת ,אחר התמחרות הליך או/ו למכרז הצעותיהם הגשת לאחר 'וכו
 .בעניין אישור /בעניין הערות מתן ,בעניין התייעצות

 
 ולמ מ"מו/ייעוץ/סוגיות/בתביעות בטיפול סיוע זה ובכלל ף,שוט וליווי יעוץי .2.11

 ייצוג לרבות שוטפים ביטוח בענייני מטעמה מי או/והמועצה  וייצוג המבטחים
 ופוליסת תביעות בעניין הביטוח חברת מול מ"ובמו בהליכים מטעמה מי או/ו המועצה

 .ביטוח
 
 נזיקיות ותביעות קטנות תביעות לרבות , משפטיות בתביעות פשרות לעניין וליווי ייעוץ .2.12

 .וביטוח אחריות בענייני
 
 .כפל ביטוחי ומניעת ביטוח פריטי על ויתור לגבי ייעוץ .2.13

 
 שיידרש עת בכל שיידרש מקום בכל או/ו המועצה במשרדי היועץ יתייצב הייעוץ ורךלצ .2.14

 .שגרתיות עבודה בשעות לא אף ולעיתיםהמועצה  י"ע לכך
 
 .מראש ובהזמנה המועצה דרישת פי על, מטעמה או/ו המועצה בישיבות נוכחות .2.15

 
 .המכרז נשוא השירותים בתחום זכויותיה למיצוי הלמועצ סיוע .2.16

 
 שהן ובלבד ,המנהל יזמין אותם ,היועץ מומחיות לתחום הקשורים, אחרים שירותים .2.17

 .זה הסכם נשוא בשירותים כלולות
 
 וטיפול דיווח נהלי קביעת לרבות ,הביטוח בענף מהותיים שינויים לגבי שוטף עדכון .2.18

 .והביטוח הסיכוניםל ניהו בתחום
 
 המועצה. קשורה בהם ומכרזים בחוזים וביטוח אחריות בשאלות יעוץי .2.19

 
 המפורטות המשימות ביצוע לשם הנדרשת ,נלווית או/ו נוספת פעולה או/ו מטלה לכ .2.20

 .לעיל  2.20 – 2.1 ק"בס
 

 הייעוץ עבודת .3
 כמפורט הינם במסגרתה הכלולים והמטלות והתפקידים הייעוץ עבודת ונושאי פרטי .3.1

 .לעיל 2 בסעיף
 

 הניתנים לשירותים בקשר ובהתייעצויות פגישותב ,בישיבות להשתתף מתחייב יועץה .3.2
 גזבר או/ו המועצה ל"מנכ או/ו המועצה ראש או/ו המנהל דרישת פי -על וזאת ,ידו על

 .כן לפני סביר זמן לו תימסר היועץ בנוכחות הצורך בדבר שהודעה ובלבדהמועצה, 
 

 וסיומה ההתקשרות תקופת .4
 יהיההמועצה, ו של החתימה מורשי אחרון י"ע חתימתו עם לתוקף כנסיי זה סכםה .4.1

, דהיינו מיום "(ההתקשרות חילת: "תלהלן) האמור מהמועד ודשיםח 12 למשך בתוקף
 ______________ ועד יום __________________.

 
 מעת להודיע ,וצרכיה שיקוליה פי על רשאית, המועצה לעיל 4.1בסע'  האמור למרות .4.2

 המועצה בחירת פי על ,נוספות בתקופות ,החוזה הארכת על השירות לנותן לעת
 תחילת מיום שנים 5 של מצטברת לתקופה עד וזאת הבלעדי דעתה ושיקול

 את לספק השירות נותן מחויב ,ההסכם הארכת על המועצה החליטה .ההתקשרות
 בותער את יאריך והוא שינוי ללא ההסכם הוראות כל פי על ממנו שיוזמנו השירותים

 .הענין לפי המוארכת ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 60 למשך הביצוע
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 נוספת הודעה במתן צורך ללא אוטומטית תסתיים ההתקשרות תקופת כי ובהרמ .4.3

 המועצה מימשה אם אלא ,נוספים שירותים למועצה יספק לא והואת השירו לנותן
 .ללעי 2.2 ק"בס לאמור בהתאם החוזה להארכת זכותה את

 
 / העבודות את השירות מנותן להזמין המועצה רשאית ההתקשרות תקופת ךבמהל .4.4

 לרשותה שיעמדו לתקציבים ובכפוף ושיקוליה צרכיה לפי ,המכרז נשוא השירותים
 של החתימה מורשי י"ע כדין חתומות עבודה הזמנות משלוח באמצעות ,לעת מעת

 חייבת איננה ההמועצ כי מובהר .השירות לנותן (הגזברהמועצה ו ראשהמועצה )
 או/ו במכרז הכלולים השירותים/ העבודות מלוא את השירות מנותן בפועל להזמין

 .בכלל אם עבודות של מינימאלי היקף
 

 סיום לידי זה הסכם להביא ,עת בכל הזכות שמורה למועצה לעיל האמור אף לע .4.5
 אל השירות ולנותן סיבה כל ומחמת עת בכל וזאת ובכתב מראש יום 60 של בהודעה
 .כך בגין המועצה כנגד תביעות  או דרישות תהיינה

 
 / המכרז מסמכי פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת מילא לא השירות נותן םא .4.6

 למועצה זה במקרה ,לאלתר ההתקשרות את להפסיק רשאית תהא המועצה  ,ההסכם
 לתיקון מוגדר זמן לזוכה להקציב האם ,הבלעדי דעתה שיקולי לפ, הזכות שמורה

 .הפרהה
 

 למועצה להשיב הזוכה מתחייב ,שהיא סיבה מכל ,הצדדים בין ההתקשרות הופסקה .4.7
 בקשר ואלמועצה מקומית עארה ערערה  והשייך ברשותו המצוי מסמך או מידע כל

 ,אותו שיחליף גוף לכל החומר של מסודרת העברה לבצע הזוכה מתחייב כן כמו . עימה
 מוחלטת סודיות על לשמירה מחוייב והא תנוספ תמורה וללא ,כן לעשות שיידרש ככל
 .העבודות עקב לידיעתו שהגיע מידע כל של

 
 סיום ההסכם: .5

המועצה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי  .5.1
לנותן ו, כמפורט בהסכם לנותן השירותיום בכתב  30הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת לא תהיינה כל תביעות  השירות
סיפק בפועל עד  םאות השירותיםהתמורה המגיעה לו כמפורט להלן בהסכם זה בגין 

 למועד סיום ההתקשרות. 
 

לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי  נון השירותלמרות האמור לעיל, אם  .5.2
את ההתקשרות לאלתר,  מסמכי המכרז / ההסכם, המועצה תהא רשאית להפסיק

וללא הודעה מראש לקבלן. יובהר, כי למועצה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, 
 אם להקציב זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 

 
מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, המועצה  .5.3

 :ד מהמקרים הבאיםרשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן מיידי, בכל אח
  

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  לפועל לגבי  .5.3.1
נכסי הספק , כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 

 יום ממועד הטלתם.  15הוסרו לחלוטין תוך 
 

ה על צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגש נותן השרותניתן נגד  .5.3.2
ידו החלטה על פירוק  מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו 
פירוק או שהגיע לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם או חלקם או שהוא פנה 
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לפקודת  233לנושיו לקבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 
  –ת, התש"ם ו/או על פי חוק העמותו 1982 –החברות ) נוסח חדש (, התשמ"ב 

ו/או כל הוראה הנובעת ממנו לרבות הפעלת סמכויותיו של  רשם  1980
 העמותות.

 
הסתלק מביצוע התחייבויותיו  נותן השרותהוכח להנחת דעתה של המועצה כי  .5.3.3

 ע"פ הסכם זה.  
 

או אדם אחר מטעמה נתן או  נותן השירותהוכח להנחת דעתה של המועצה כי  .5.3.4
 טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או ביצועו.מענק, דורון או , הציע שוחד

 
שניתנה  נותן השירותהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של  .5.3.5

בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה 
 בה כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו. 

 
בדיו הורשע בעבירה שיש עמה ו/או מעו נותן השירותמי מנושאי המשרה אצל  .5.3.6

קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת המועצה עשוי לפגוע בשמה 
 של המועצה ו/או באינטרסים שלה. 

 
ו/או חלקן  נותן השירותקבע נציג המועצה כי ביצוע התחייבויות מהתחייבויותיו של  .5.4

ימים  30ויים תוך אינן לשביעות רצונו, יזהיר את הספק על כך ואם לא  יתוקנו הליק
, מבלי לפגוע בכל סעד העומד ממועד מתן אזהרה זו, רשאית המועצה לבטל את  החוזה

 לה על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 
 

את ההודעה  נותן השירותיום מהיום שבו קיבל  30סיום החוזה ייכנס לתוקף תוך  .5.5
 בדבר הביטול.

 
 פיצויים  מנותן השירותצה לתבוע אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של המוע .5.6

 בגין הפרה כלשהי של תנאי מתנאי חוזה זה, או על פי כל דין.
 
 

 פיקוח .6
 זה הסכם נשוא השירותים לביצוע הקשור בכל המנהל להוראות כפוף יהא היועץ .6.1

 לנדרש בהתאם ,לשירותים בקשר שינוי או/ו הנחיה כל לבצע חייב יהא היועץ זה ובכלל
 .תמורהת תוספ כל וללא המנהל ידי על
 

 מתן לאופן באשר שיידרש מידע או/ו מסמך כל למנהל למסור מתחייב היועץ .6.2
 .השירותים

 
 

 :התמורה .7
לעיל ,היועץ זכאי לתמורה רבעונית  3בתמורה לאספקת השירותים המפורטים בסעיף  .7.1

במילים _______________________________ שקלים ₪ ) בסך של________ 
 ורה יתווסף מע"מ כשיעורו עפ"י דין ) להלן:"התמורה"(.  חדשים(. לסכום התמ

 
לעיל מהווה תמורה כוללת  8.1מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המפורטת בס"ק  .7.2

ומלאה בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה 
שכר טרחה ו/או  ע"י היועץ מכוח ההסכם, וכי אין היועץ זכאי לכל תשלום נוסף ובגין

 החזר הוצאות או בגין כל עילה אחרת . 
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 כלשהן הצמדות או/ו תוספות תשולמנה לא לעיל לתמורה מעבר .סופית הינה התמורה .7.3
 (שתמומשנה ככל) ההארכה בתקופות לרבות ההתקשרות תקופת כל במשך

 
 המגיע סכום כל לגבות / לקזז רשאית תהא המועצה ,השירות לנותן המגיע סכום מכל .7.4

 רשאית שהמועצה סכום כל לקזז וכן מוסכם פיצוי לרבות השירותים מנותן למועצה
 והמפרט החוזה ,המכרז דרישות פי על כנדרש השירותים מתן אי בגין לספק לקזז

 השירות לנותן כי מוסכם .דין כל פי על למועצה שיעמוד סעד לכל בנוסף וזאת, הטכני
 .המועצה כלפי קיזוז זכות תהיה לא

 
 תשלום התמורהאופן  .8

, 45ווים, בתנאי שוטף + תשלומים ש 4 -את התמורה ב לנותן השירותתשלם המועצה  .8.1
 מיום קבלת דרישת תשלום במשרדי המועצה.

 
יעביר למועצה בכל סוף רבעון, חשבון עסקה בעבור התמורה המגיעה לו  השירותנותן  .8.2

 .בגין ההסכם. המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו ויעבירו לגזברות
 

לנותן ישלם ו -יבדוק את החשבון ויאשרו, כולו או מקצתו, או לא יאשרו כלל הגזבר .8.3
 את הסכום המואשר לתשלום. השירות

 
למועצה חשבונית מס וקבלה  נותן השירותימים מיום קבלת התמורה ינפיק  3תוך  .8.4

 כדין בגין התמורה ששולמה לו .
 

ב )חמשה עשר( יום מהמועד הנקו 15לעיל, איחור של עד  7.1על אף האמור בס"ק 
לתשלום, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על המועצה חובת תשלום 

 פיצוי ואו תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

מועצה תהא הזכות לשנות את תנאי התשלום, והכל בהתאם להוראות חוק מוסר 
 .2017 -תשלום  לספקים התשע"ז

למועצה את מלוא  יספק שנותן השירותמוסכם, כי תשלום התמורה כפוף לכך  .8.5
השירותים עפ"י הסכם זה. לפיכך, אם מסיבות התלויות ביועץ הוא יפסיק את מתן 
השירותים במהלך תקופת ההסכם ו /או תקופת האופציה והמועצה תבטל את ההסכם 

זכאי אלא לתמורה היחסית בגין  נותן השירותבשל ההפסקה האמורה, לא יהא 
 השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה על ידו.

 
 נותן השירותסכום העולה על הסכום המגיע לו,ישיב  לנותן השירותשילמה המועצה  .8.6

למועצה את סכום העודף בתוספת הפרשי הצמדה עד להעברתו לידי המועצה בפועל, 
ימים מיום  7וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב לכך עעל ידי המועצה, ולא יאוחר מ 

 קבלת הדרישה.
 

לנותן ארע לאחר העבררת התמורה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ביטול ההסכם י .8.7
 .ג להלן.17במלואה או בחלקה, יחולו הוראות ס"ק לעיל וסעיף  השירות

 
 שמירת סודיות והגנה על פרטיות  .9

עובדיו ו/או כל הבא מטעמו חלות במתן השירותים לפי הסכם  זה  נותן השירותעל  .9.1
 .1981 -הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א

 
ת לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע תחול חובת סודיו נותן השירותעל  .9.2

הסכם זה. היועץ יימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך את 
 אישור המנהל מראש ובכתב.
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מתחייב בזאת כי כל מי שעובד או יעבוד במשרדו יחתום כלפיו על הסכם  נותן השירות .9.3

ד שלישי כל מידע ו/או מסמך ו/או ( ולא יגלה לכל צBACK TO BACKסודיות זהה )
מסמך ו/או נתון שהגיע אליו עפ"י הסכם זה, אלה אם גילויו נחוץ לצרכי אספקת 

 השירותים נשוא הסכם זה.
 

לא יוכל לעבוד ו/או ליתן שירותי ייעוץ ו/או , נותן השירות מבלי לגרוע מהאמור לעיל .9.4
קה כלשהיא אליו, בכל דרך שירותים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו ו/או מי שיש לו זי

שהיא, בין במישירין ובין בעקיפין, במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע ו/או תקופה 
חודשים לאחר מכן לכל גוף ו/או אדם ו/או יישות משפטית בעניין כנגד המועצה  24של 

 ו/או מי מטעמה.
 

 דינים ושמירת מקצועית רמה .10
 
  וברמה במהימנות ,בנאמנות דוי על הניתן השירות את לבצע מתחייב נותן השירות .10.1

 פי על ידו-על שיינתן השירות לטיב המועצה כלפי אחראי יהא והוא ,נאותה מקצועית
 .זה הסכם

 
 מי או המנהל מאת משתמע או מפורש אישור מתן כי ,ספק הסר למען ,בזאת מובהר .10.2

 אשר מידע או מסמך כל או הימנו חלק או הייעוץ תוכן בדברהמועצה  של מטעמה
 מאחריותו נותן השירות את ישחררו לא ,זה להסכם בהתאם הועברו או יתנונ

 לטיב כלשהי אחריות המועצה או/ו המנהל על להטיל בהם ואין המלאה המקצועית
 .האמורים המסמכים או/ו הייעוץ

 
 הרלוונטיים הנתונים כל למסירת כפופה זה סעיף ברישת כאמור נותן השירות אחריות .10.3

 באופן עבודתו ביצוע לצורך ,דרישתו פי עללנותן השירות, ה המועצ גורמי ידי על
 .מקצועי

 
 כל על המועצה, של ושלוחה נציגה שהינו לו ידוע כי ,בזאת מצהיר נותן השירות .10.4

 ממעמדו כמתחייב נאמנות חובת כלפיה חייב והינו זה הסכם לעניין ,מכך המשתמע
 .זה

 
 הוראות את ההסכם תקופת כל במהלך ולקיים לשמור ומתחייב מצהיר נותן השירות .10.5

 .זה הסכם מכוח מחויבויותיו לכל בנוגע לפיהן ולפעול הדין
 

 : השירות נותן והתחייבויות הצהרות .11
 בהעסקת עניינים לניגוד חשש ולמניעת לבדיקת הנוהל הוראות יחולו זה חוזה על .11.1

  2/2011  הפנים משרד ל"מנכ בחוזר שפורסם כפי מקומיות ברשויות חיצוניים יועצים
 ,לכך בהתאם .במקומו שיבוא נוהל כל או/ו לו שיהיה תיקון וכל 05/05/2011 וםמי

 לחוזה המצורף השאלון במילוי מותניתהמועצה,  י"ע הזוכה עם החוזה חתימת
 ש"היועמ ידי על שיידרשו כל, כבו לאמור פירוט או נימוק הסבר כל( ומתן  2'ד נספח)כ

 גם( ש"היועמ החלטת לפי( שיידרש וככל העניינים ניגוד סוגיית בחינתלמועצה, 
 .של המועצה ש"היועמ ידי על שייקבע כפי עניינים ניגוד למניעת הסדר על חתימה

 
 השירותים למתן הדרוש כל את ולבצע לקיים ביכולתו יש כי מצהיר השירות נותן .11.2

 ונספחיו המכרז בתנאי ,זה בהסכם המפורטים והתנאים הדרישות פי על ,המבוקשים
 .הטכני ובמפרט
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 עובדיו כל את ויחייבו יחולו ,זה הסכם הוראות כל כי ומתחייב מצהיר השירות נותן .11.3
, עובדיו זאת ובכלל ,השירותים לביצוע המיועדים מכוחו או/ו מטעמו הבאים כל או/ו

 .השירותים בביצוע ידו על שיועסקו משנה וקבלני מנהליו ,מועסקיו
 

 הנדרשים והאישורים ההיתרים ,רישיונותה בכל מחזיק הוא כי מצהיר השירות נותן .11.4
 להחזיקם להמשיך ומתחייב ,המכרז נשוא והשירותים העבודות לביצוע דין כל לפי

 העבודות את יבצע כי ומתחייב ,הארכה כל לרבות ההתקשרות תקופת בכל בתוקף
 נותןהמועצה.  של המלא רצונה לשביעות ,מקצועי באופן המכרז נשוא והשירותים

 מיד וזאת המקצועי ברישיונו שינוי או/ו ביטול על למועצה  להודיע יבמתחי השירות
 .השינוי קרות עם

 
 הכלכלית, המקצועית ,הפיזית והיכולת הכושר בידיו כי מצהיר השירות ותןנ .11.5

 התחייבויותיו כל את לקיים ,השירותים לאספקת המועצה עם להתקשר והמשפטית
 את המונע עניינים ניגוד לרבות אחרת וא/ו חוזית ,חוקית מניעה כל אין וכי פיו על

 .פיו על התחייבויותיו כל וקיום ומילוי ,זה בחוזה התקשרותו
 

 המשפטי היועץ ידי על תיבחן העניינים ניגוד שאלת כי ומסכים מצהיר השירות נותן .11.6
 על החלטה קבלת בטרם עוד וזאת ,מטעמו מי אומועצה מקומית עארה ערערה  של

 .בחירתו
 
 אין וכי השירותים לאספקת הנדרש המידע כל את קיבל כי מצהיר השירות נותן .11.7

 .מעולים ובטיב באיכות השירותים את לספק מגבלה או/ו מניעה כל מבחינתו
 
 אספקת לצורך הרלבנטיים המועצה עובדי או/ו נציגי עם מלא פעולה בשיתוף יעבוד כי .11.8

 .ההסכם נשוא השירותים
 
 ביצוע לצורך הנחוצים האדם וכח םהאביזרי הכלים ,הציוד לרשותו יעמדו כי .11.9

 .ביותר הטוב הצד על השירותים
 

 כל למועצה וימסור למועצה שייכים יהיו העבודות תוצרי שכל מתחייב השירות נותן .11.10
 או/ו המידע אם בין ,מגנטית במדיה ובין קשיח כחומר בין לה שיידרש חומר או/ו מידע

 .אחר צעיבאמ או השירות נותן ידי על נוצר או/ו הושג החומר
 

 : זכויות קניין .12
 שיוכנו האחרים והמסמכים המפרטים ,הדעת חוות ,הטיוטות ,הנספחים בכל הקניין .12.1

 שייכים יהיו ,זה הסכם הוראות ולביצוע לשירותים והנוגעים נותן השירות ידי על
 .שהוא זמן בכל למועצה

 
 מכל העתקים ידה על לכך שיידרש עת בכל למועצה להעביר מתחייבנותן השירות  .12.2

 הקשור בכל ברשותו שיהיה אחרים ידיעה או/ו מסמך כל וכן לעיל 1 בס״ק המפורט
 .זה הסכם הוראות לביצוע או לשירותים

 
, לעיל במפורט שימוש לעשות רשאית המועצה תהא ההתקשרות הפסקת של מקרהב .12.3

 .לאחר יימסר השירותים המשך אם גם
 
 

 השירות נותן ידי על עובדים העסקת .13
  

 עובדים להעסיק השירות נותן מתחייב ,זה בהסכם המפורטים תיםהשירו בביצוע .13.1
 .העבודה לביצוע הדרוש ובהיקף באיכות ,שרלוונטי ככל ,ומיומנים מקצועיים
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 עבור העבודה בביצוע שיועסק עובד כל יום 30 בתוך להחליף ,מתחייב השירות נותן .13.2

 .שהיא סיבה ומכל זאת תבקש שהמועצה ככל ,המועצה
 

 בביצוע שיועסקו מהעובדים אחד לכל ידו על שישולם השכר כי מתחייב השירות נותן .13.3
 לגבי החל דין כל פי על יהיו ,הסוציאליים התנאים לרבות ,עבודתו תנאי וכן העבודה
 .עובד אותו העסקת

 
, כמעסיק דין כל לפי ,בתשלומו חייב שהוא תשלום בכל לשאת מתחייב השירות נותן .13.4

 כל פי על לבצע שיש ניכוי כל לבצע וכן העבודה צועבבי ידו על שיועסק עובד כל בעד
 המיסים לתשלום האחריות תחול בלבד עליו כי מצהיר והוא עובדיו ומשכר משכרו דין

 כמעסיק לשלמם חייב הוא אשר ,סוציאליים תשלומים וכן חובה תשלומי או/ו
 .ונוהג דין לכל בהתאם

 
 השירות נותן לנציגי המועצה מטעם האחראי ידי על שיינתנו הודעה או/ו הוראה כל .13.5

 עצמו השירות לנותן ניתנו כאילו ייחשבו
 

 מעביד  /עובד יחסי קיום אי .14
 נותן בין ליצור כדי ,מתנאיו בתנאי או ,זה בהסכם אין כי ,בזה מצהיר השירות נותן .14.1

 מטעמה מי או/ו המועצה לבין מטעמו אחר אדם כל או/ו מעובדיו עובד או/ו השירות
 ביצוע לצורך ידו-על שיועסקו העובדים כל וכי ,שותפות יחסי או ומעביד עובד יחסי

 בלבד השירות נותן כעובדי וייחשבו יהיו ,שיועסקו ככל ,זה הסכם פי על התחייבויותיו
 מין מכל ,ומעביד עובד יחסי מטעמה מי או/ו המועצה לבין בינם יהיו או/ו היו ולא
 .שהוא וסוג

 
 מעביד עובד יחסי התקיימו לעיל האמור אף על יכ ,מוסמכת ערכאה ידי על וייקבע היה .14.2

 המועצה את ויפצה ישפה כי היועץ מתחייב ,מטעמו מי או/ו היועץ לבין המועצה בין
 או/ו טענה מכל כתוצאה שיגרמו אובדן או/ו הוצאה או/ו נזק כל בגין מטעמה מי או/ו

 הראשונה דרישתה עם דימי ,כאמור מעביד עובד יחסי עם בקשר קביעה או/ו תביעה
 .המועצה של

 
 ערכאה ידי על וייקבע היה כי ,בזאת ומוסכם מוצהר ,לעיל מהאמור לגרוע בלימ .14.3

 היועץ לבין המועצה בין מעביד עובד יחסי התקיימו לעיל האמור אף על כי ,מוסמכת
 60% המהווה תמורה על מלכתחילה הסכימו כאילו הצדדים את יראו ,מטעמו מי או/ו

 מצהיר והיועץהמופחתת"(  : "התמורההלן)ל  לעיל   יףבסע הנקובה התמורה מן
-על התחייבויותיו מלוא ביצוע עבור והוגנת מלאה הנה המופחתת התמורה כי ,בזאת

 .זה הסכם פי
 

 שקיבל הסכומים את למועצה להשיב יחויב היועץ ,לעיל 12.3 ק"בס האמור בהתקיים .14.4
 בתוספתהשבה"( ה : "סכוםלהלן( המופחתת לתמורה מעבר זה הסכם עם בקשר

 ועד תשלומם ממועד ,מקסימאלית וריבית לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי
 סכום מכל ההשבה סכום את לקזז זכאית תהא והמועצה ,בפועל ההשבה למועד

 עקב היועץ זכאי יהא לו סכום כל לרבות ,דין כל או/ו זה הסכם פי על ליועץ שתחוב
 והכול - כאמור מוסמכת ערכאה פסיקת פי לע מעביד עובד יחסי של קיומם על הקביעה

 או/ו ליועץ לשלם המועצה על כי המוסמכת הערכאה י"ע שייפסק הסכום לתקרת עד
 .מטעמו מי
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 :וביטוח אחריות .15

 אחר נזק ולכל ,רכוש לנזק בין גוף לנזק בין ,שהוא נזק לכל אחראי יהא נותן השירות .15.1
 מצד מחדל או ממעשה כתוצאה ,דעוב לכל או/ו שלישי צד לכל או/ולמועצה  שייגרם

 בין ,אליהן בקשר או/ו העבודות מביצוע ,בעקיפין ובין במישרין בין ,הנובע, היועץ
 ידי על נגרם אם בין ידו על נגרם אם בין ,מכן לאחר ובין השירותים ביצוע במהלך
 .למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו או/ו עובדיו

 
 על שיחולו הביטוח הוראות ,דין פי על או/ו בהסכם המבצע מאחריות לגרוע מבלי .15.2

 הימנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם ב"המצ הביטוח לנספח בהתאם יהיו המבצע
 כלשהו נזק בגין כלשהי מאחריות המבצע את לשחרר כדי זה בסעיף אין. 3'ד כמסמך

 .הביטוח בפוליסות מכוסה שאינו או המכוסה
 
 

 שיפוי וקיזוז .16
 השירותים למתן המועצה כלפי וישירה שלמה ,לתכול וחבות אחריות נותן השירותל .16.1

 .ההסכם לפי התחייבויותיו כל ולקיום
 

 מין מכל נזקים בגין המועצה את בשלמות ולשפות לפצות בזה מתחייב נותן השירות .16.2
 המועצה נגד ,כלשהו אדם ידי על שתוגש ,שהיא עילה מכל ,דרישה או תביעה או וסוג
 מתן במסגרת נותן השירות ידי על יבוצעוש רשלנות או/ו מחדל או/ו מעשה בגין

 .זה הסכם פי על התחייבויותיו קיום אי בגין וכן השירותים
 

 ,לעיל האמור לפי נותן השירות זכאי יהיה לו סכום מכל לקזז רשאית תהיה המועצה .16.3
 או/ו זה הסכם מכוח ,לעיל כמפורט ,שיגרום הנזקים בגין נותן השירות של החוב את
 .דין כל פי על
 

 על למועצה תעמוד אשר תביעה או/ו טענה או/ו זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור ןאי .16.4
 .דין כל פי
 

 חוזה הפרת .17
 

 הפרה ההסכם את יפר השירות נותן אם עת בכל ההתקשרות את להפסיק רשאית המועצה
 של יסודיות להפרות תחשבנה הבאות ההפרות מן אחת כל כי הצדדים בין מוסכם. יסודית

 :חוזהה

 .נכסים כינוס או ר"פש או ,פירוק צו השירות נותן כנגד תןני אם .17.1
 

 השירות נותן אם יסודית הפרה של במקרה ההתקשרות את להפסיק רשאית המועצה .17.2
 סביר זמן תוך תיקון הטעון את תיקן ולא ,זה הסכם לפי התחייבויותיו את קיים לא
 בכתב התראה אף על ,שקצבה הזמן תוך – לתיקון מוגדר זמן המועצה קצבה אם או

 .המועצה מטעם
 

ת רשאי תהא לעיל  11.2 או 11.1 ק"בס לאמור בהתאם המועצה י"ע ההסכם בוטל .17.3
 מההפרה כתוצאה לה שנגרמו הוצאה או נזק כל השבת השירות מנותן לדרושהמועצה 

 את לחלט לכך ובנוסף דין כל לפי המועצה שיעמדו סעד או זכות לכל בנוסף וזאת
 .נזק בהוכחת צורך ללא מוסכם פיצויכ המשמשת הביצוע ערבות
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 לגרוע מבליהמועצה,  רשאית תהיה ,דין כל הוראות י"עפ המועצה י"ע ההסכם וטלב .17.4
 בעצמה זה הסכם נשוא השירותים כל את לבצע ,דין י"עפ לרשותה העומדות מהזכויות

 .מטעמה מי באמצעות או
 

 החוזה לקיום ביצוע ערבות .18

ת ערבולמועצה,  השירות נותן ימציא החוזה י"עפ השירות נותן התחייבויות כל מילוי להבטחת
 הערבות. (העבודות מהיקף 10% בשיעור) ₪ _________  של בסכום אוטונומית בנקאית

 ההסכם תום ממועד יום 60 לתום עד בתוקף ותעמוד, 1'ד כנספח המצורף המדויק בנוסח תהא
 .העניין לפי האופציה או/ו

 מבלי למועצה מוסכם כפיצוי תשמש הערבות ,השירות נותן י"ע ההסכם הפרת של במקרה
 .נזק להוכיח עליה שיהיה

 כולו הערבות סכום את לחלט – זה חוזה לפי אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי רשאית המועצה
 לכל בנוסף וזה המוסכם הפיצוי בגין או/ו נזק כל לכיסוי הבלעדי דעתה שיקול לפי ,חלקוו א

 .דין כל פי על או/ו החוזה מכוח למועצה המוקנה אחרד סע

 
 

 זכויות המחאת .19
 מכוח הינן זה הסכם מכוח היועץ לש התחייבויותיו כל כי ,הצדדים בין בזאת מוסכם .19.1

 עובדי באמצעות או/ו בעצמו לבצען ועליו אישיות הינן ולפיכך המקצועית מומחיותו
 .משרדו

 
 חובותיו או זכויותיו את לאחרים או לאחר להסב או להמחות רשאי אינו השירות נותן .19.2

 של החתימה מורשי י"ע ומראש בכתב הסכמה בלי ,חלקן או כולן ,זה חוזה לפי
 .מועצהה
 

 המועצה כלפי אחראי השירות נותן ישארי ,כאמור להסבה המועצה הסכמת ניתנה .19.3
 בכדי בכך שיהא ומבלי ,זו מאחריות אותו תפטור לא כאמור והסבה החוזה לביצוע

 .הנמחה הגורם כלפי המועצה של בזכויותיה לפגוע
 

 הפרה יסודית .20

 כהפרה תיחשב והפרתן זה הסכםל עיקריים תנאים הינן, 15, 10, 8, 7 ,5, 3, 2 סעיפים הוראות
 .יסודית

 
 שונות .21

 להוראות החוזה הוראות בין או/ו השונות החוזה הוראות בין סתירה של במקרה .21.1
 השירות נותן עם המחמירה ההוראה תגבר ,השונים המכרז במסמכי הכלולות אחרות

 .המנהל החלטת לפי
 

, במלואו ביניהם והמותנה המוסכם את נכונה משקף זה הסכם כי הצדדים בין מוסכם .21.2
 הסכמים ,מצגים ,הצהרות ,פרסומים ,הבטחות בכל קשורה תהיה לא המועצה וכי

, נעשו אם ,נעשו ואשר זה בהסכם נכללים שאינם ,פה בעל או בכתב ,והתחייבויות
 כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל .לחתימתו קודם
 מלהעלות מנוע יהא השירות ונותן הצדדים ישנ ובחתימת בכתב נעשה אם אלא תוקף

 .האמורה בדרך נעשה שלא בענין טענה כל
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 או אישית במסירה תינתן זה הסכם לפי למשנהו ליתן צריך אחד שצד הודעה כל .21.3
 רשום בדואר שנשלחה הודעה .זה לחוזה במבוא המצוינת הכתובת לפי רשום במכתב
 .בישראל דואר מבית שנשלחה לאחר שעות 72 התקבלה כאילו תחשב

 
 לשלם השירות נותן יידרש אותם סכום כל לעיל מהתמורה לקזז רשאית תהא המועצה .21.4

 .מוסכמים פיצויים בגין לרבותלמועצה, 
 

 מתוקף נעשית זה הסכם על החיתימה במועצה מורשי חתימת כי בזאת מוסכם .21.5
 . זה הסכם ליישום אישית אחריות כל עליהם מטילה ואינה תפקידם

 
 הצדדים שני של החתימה מורשי אחרון י"ע חתימתו במועד פולתוק יכנס זה הסכם .21.6

 זה בהסכם שפורטו כפי הנדרשים האישורים כל לצירוף ובכפוף

 
 אישור תקציבי : .22

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. .22.1
 

 י %  _____, כהודעה מועצהחוק מוסר התשלומים, מוסרת בזאת התאם לבה .22.2
 וכי בשל  כך  עשויי _________________ מתוקצב ע"קציב למימון הוצאה זו מהת

 ק.( לחו3) -( ו2)דחות בהתאם לקבוע בסעיף יהתשלום המתוקצב לה
 

ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________  .22.3
 כתקציב רגיל / מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 

 

 :החתום על הצדדים ובא לראיה
  

 הקבלן ע"י מורשי החתימה מטעמו: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ גזבר המועצה _____________________

 ________________חותמת ______ חותמת _________________________

 
 
 

 מטעם נותן השירות עו"ד אישור
 

 התייצבו _______ ביום כי בזאת מאשר ,_________ המציע של ________ ד"עו מ"הח אני
ה ________________________________, המשמשים כמנהלי "ה בפני

 הנני כן וכמ חוזה זה. בפני על _______________________  )להלן: "הקבלן/המציע"( וחתמו
 .27/2019 למכרז הקשור בכל החברה את מחייבות בצירוף חותמת החברה ה"ה חתימת כי מאשר

 
 _______________________ 

 עו"ד 
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 אישור יועמ"ש המועצה

 

 תקציבי.  לאישוראני מאשר/ת את ההסכם בהנחה שהעובדות שנכללו בו נכונות ובכפוף 

 __________היועמ"ש  ________                                                 תאריך ______________
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 1מסמך ד'

 נוסח כתב ערבות לקיום חוזה
 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(

 
 _________ק: ____בנ     לכבוד                                                                         

 ___סניף: _________                                                   מועצה מקומית ערערה
 _______כתובת: ____                                                                 ערערה

 יקוד: ____________מ                                                                                        
 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

 -להלן )₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  _________  .1
למדד כמפורט  הקרן כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"( סכום הקרן"

עשוי להגיע לכם מאת ___________________  –המגיע  "( הפרשי הצמדה"  - להלן )להלן
"( בקשר לביצוע החוזה על הנערבח.פ. ____________ כתובת: ______________)להלן "

עבור  ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוחלמתן שירותי  2019/27פי מכרז פומבי מס' 
 י מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. ערערה, ולהבטחת מילועארה מועצה מקומית 

 

ך התקבל דרישתכם על ידינו ימים מתארי 7-לא יאוחר מ םלשלם לכבזאת אנו מתחייבים  .2
בתוספת הפרשי הצמדה  הקרן לסכוםכל סכום או סכומים עד  לפי כתובתנו המפורטת לעיל,

סס או לנמק את לב םהראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכ םדרישתכהגעתה אלינו של מיד עם 
 הכספים כאמור, או איזה מהם,בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  םדרישתכ

טענת הגנה  םבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ הנערב,תחילה מאת 
 . ןכלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ

 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או לדרוש מאתנו  םרשאי ם ביחד או מי מכםאת .3

במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל 
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ביחד או לחוד  םדרישותיכ

 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית המחירים לצרכן משמעו מדד  -"מדד"  בכתב זה .4

  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 

נכון למועד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  רשי הצמדה יחושבו כדלקמן:הפ .5
"( כי המדד החדש עלה המדד החדש" -)להלן כתב זה כל תשלום בפועל עפ"י ביצועו של 

"המדד היסודי"(  -להלן ) 15/12/2019ביום שפורסם  2019 נובמבר לעומת המדד בגין חודש
השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק  הקרן והפרשי הצמדה סכוםסכום ו ויה

 במדד היסודי.
 

 ניתנת לביטול. אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה  .6

 

יום מתום תקופת החוזה( אלא אם כן,  60ערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום __________ ) .7
צריכה להתקבל על ידינו בכתב תדרשו את הארכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו 

 עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
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 2 ד' מסמך
 ביטוח

 
 נותן השירותעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  .1

 3ם )ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך , למשך כל תקופת ההסכנולערוך ולקיים, על חשבו
שנים נוספות( , את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

"אישור ו "ביטוחי נותנת השירות", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 3כנספח ד' 
 ין. , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטעריכת הביטוח"

 
, לפני תחילת המועצהלהמציא לידי  נותן השירות, על המועצהללא צורך בכל דרישה מצד  .2

מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין  המועצהמציא לידי לה נותן השירותתקופת הביטוח, על 
לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  נותן השירותחידוש תוקף ביטוחי 

 לעיל. 1הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 
 

כמפורט באישור  נותן השירותרשים במסגרת ביטוחי מובהר כי גבולות האחריות הנד .3
, שאין בה כדי נותן השירותעריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר  נותן השירותלגרוע מכל התחייבות של 
לקבלן לא תהיה כל טענה ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ו נותן השירותאת 

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. המועצהאו מי מטעם  המועצהכלפי 
 

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  למועצה .4
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה  נותן השירותכאמור לעיל, ועל  נותן השירות

על פי  נותן השירותאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות שיידרשו על מנת להת
 הסכם זה.

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  המועצהמוצהר ומוסכם כי זכויות  .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי  המועצהאו על מי מטעם  המועצהמטילות על 
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין  הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם,

על פי הסכם זה או על פי כל דין,  נותן השירותבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

 עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 

מאחריות לכל אובדן או נזק  המועצהאים מטעם ואת הב המועצהפוטר את  נותן השירות .6
לחצרי  נותן השירותאו מי מטעם  נותן השירותלרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי 

לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה,  נותן השירותאו המשמש את  המועצה
אמור לא יחול דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כ

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

ייכלל סעיף בדבר ויתור  נותן השירותבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .7
; הוויתור על זכות המועצהוכלפי הבאים מטעם  המועצההמבטחים על זכות התחלוף כלפי 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  מבלי לגרוע מכל .8
נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותנת השירות, על קבלן 
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. 

שנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המ
 כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותנת השירות.  נותן השירותהנערכים על ידי 
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ביחס  המועצהמוטלת האחריות כלפי  נותן השירותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על  .9

לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 
בגין כל אובדן או נזק שייגרם,  המועצהתחול האחריות לשפות את  ן השירותנותועל 

במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, 
 אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 א-2נספח ד' 
 אישור עריכת הביטוח

 תאריך: ____/___/___
 לכבוד

 "("המועצהלהלן, )מועצה מקומית ערערה 
  30026ערערה 
 א.ג.נ.,

 "(נותן השירות_____________)"נותנת השירות" או "הנדון: 
 

 רותנותן השיהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
וכן השירותים  ייעוץ לניהול סיכונים, ביטוח ואחריותלמתן שירותי  27/2019מכרז בקשר עם 

"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך השירותים)להלן: "עבור מועצה מקומית ערערה הנלווים 
 "( כמפורט להלן:ההסכם)להלן: " נותן השירותביניכם לבין 

 
 עד ליום ______________ ____________ םפוליסה מס' _____________ לתקופה מיו .א

נותן כלפי עובדים המועסקים על ידי  נותן השירותהמבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  השירות

מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב  ף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה, בגין מוות ו/או נזק גו1980 -
( לתובע, שלושה מיליון שקלים חדשים)₪  3,000,000ביצוע השירותים בגבול אחריות של 

לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה ₪  10,000,000למקרה ובסה"כ 
מעביד  וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המועצה מוטלות חובות

 כלשהן כלפי מי מעובדי נותנת השירות.
 

 עד ליום ______________ ____________ פוליסה מס' _____________ לתקופה מיום .ב
על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק  נותן השירותהמבטח את חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 4,000,000בגבול אחריות של שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים 
 מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   ארבעה)₪ 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין 
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב 

ו/או מי  נותן השירותועצה בגין אחריות שתוטל על המועצה למעשי ו/או מחדלי לשפות את מ
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  נותן השירותמטעם 

 
 ___________פוליסה   מס׳ _________ לתקופה   מיום ________ עד   ליום  .ג

ותים, בגבול תן השירות  על פי דין בשל השירהמבטח את חבות נו -ביטוח אחריות מקצועית 
מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה״כ לתקופת שני )₪  2,000,000אחריות בגבול אחריות של 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  6הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של 
נערך על ידי נותן השירות  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. 

וח כאמור כולל תאריך למפרע מיום_________. הביטוח מורחב לשפות את המועצה הביט
בגין חבות אשר תוטל על המועצה עקב מעשה או מחדל של נותן השירות  או של מי מהבאים 

 מטעם נותן השירות  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן השירות  כלפי המועצה.
ש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה ביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוה

 בדבר אי־יושר עובדים.
 

 כללי
האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  נותן השירותעל  .1

 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המועצה, ואנו  .2

 תרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. מוו
הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .3

 יום למועצה, בכתב, בדואר רשום. 30הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 
פוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי ה

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
 

               
 תפקיד החותם  שם החותם       חותמת המבטח  חתימת המבטח
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 3 'דמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע 

 
 

 לכבוד 
 מחלקת גזברות

 מועצה מקומית ערערה
 

  נ.,ג.א.
 

 שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלום: ___________________________________________ 

 

 פקסימיליה ________________ ישוב _____________, מיקוד _________,טלפון___________,

 

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות:  _____________________

 

  :פרטי הבנק להעברת תשלומים

 _______________ מס' סניף ____________ שם הבנק  __

 כתובת הבנק  ___________________

 ___ן בבנק ________________ -מס' ח

 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם 

 הוי.יעל ידינו לגזברות מועצה מקומית ערערה ללא ש

 _________________ 

 חתימה + חותמת 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

___ מאשר/ת כי חתימת ___________ -אני עו"ד/רו"ח __________________ מ.ר. ________  מ

 המציע לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציע על פי כל דין.

 
 ________________  __________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 4ד' מסמך 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

 לניגוד חשש ולמניעת לבדיקה נוהל: "2/2011 , בחוזר מנכ"להפנים משרד נוהלבהתאם ל

  –מקומיות"  ברשויות חיצוניים יועצים בהעסקת עניינים

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 

 פרטים אישים: .1

 

    שם משפחה

    שם פרטי

     שנת לידה          מס' זהות

 מיקוד עיר/ישוב רחוב כתובת 

  טלפון נייד  טלפון בבית

 

 

 תפקידים ועיסוקים: .2

)ארבע( שנים  4תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט 

 אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ה משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת, כיועץ/ת וכד'(.

 

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכי"ב(.

 

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

 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה

    

    

    

    

 

 תפקידים ציבוריים: .3

 .לעיל  2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 )ארבע( שנים אחורה. 4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתייחס גם לתפקידים 
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 דתאריכי מילוי התפקי התפקיד הגוף

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים: .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין 

 שאינם ציבוריים.אם הם ציבוריים ובין אם 

 

 )ארבע( שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם 

שות/גוף התאגיד/ר

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

הכהונה ותאריך 

 סיומה

 סוג הכהונה 

)דירקטור חיצוני או 

מטעם בעלי המניות. 

ככל שמדובר 

בדירקטור מהסוג 

 א לפרט גם(נ -השני

מיוחדת פעילות 

בדירקטוריון, כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים

    

    

    

    

 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית: .5

, שירות המקבל כאזרח שלאר, קש או בו, זיקה ענין בעל שאתה האם יש, או היו לך, או לגוף

 זה ובכלל) אליו הקשורים לגופים לעבוד, או ת/מועמד ה/את שבה המקומית הרשות לפעילות

לעבוד,  ת/דמועמ ה/את שבה המקומית הרשות שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה

 (?אליהם קשור שהוא אחרים לגופים או

 .אחורה שנים( ארבע) 4 של ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

 בגופים כדירקטור, או מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות – בגוף" נייןע עלב"

 שלא אחזקה לפרט צורך אין) לו חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו קביליםמ
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 (בבורסה הנסחרים בתאגידים 1968 -"חהתשכ ך,ער ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל

 

 "בעל עניין" בתאגיד:

 בו, מי ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק ימ (1

 שמכהן הכללי, מי מנהלו את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למנות שרשאי

 אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד הכללי, או כמנהלו או התאגיד של כדירקטור

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

 – זו פסקה לעניןו; של מהדירקטורים יותר או

 בנכסי הכלולים הערך  בניירות  כמחזיק  בנאמנות  משותפות  להשקעות  קרן  מנהלו ירא)א( 

  ;הקרן

 הערך בניירות כמחזיק  הנאמן  את  גם  יראו נאמן,  באמצעות  ערך  בניירות אדם החזיק )ב(        

  רק  ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט -" נאמן, "זה לעניןם; האמורי

 מניות  להקצאת, כנאמן  או ()ו(2)א()46 סעיף  לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  תפקידו  מכוח

 מס הכנסה. לפקודת 102בסעיף   כהגדרתו, לעובדים

 

 למעט חברת רישומים.חברה בת של תאגיד,  (2

 כן/לא. 

 :אם כן, פרט/י

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

 לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה הקרוב, סוג שם את לפרט נא

 עיסוקו, תאריך ותחום התאגיד שם את לפרט בדירקטוריון, יש חברה זוגך בת/בן למשל, אם)

 (.בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה הכהונה, סוג התחלת

  שולחנך על שסומך ומי צאצא ,זוג, הורה בת / בן -"קרוב"

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 27/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה ועצה מקומית מ
  למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים אחריות וביטוח עבור מועצה מקומית ערערהמכרז 

 

 54מתוך  50                                    נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                     
 

 

  :בתפקיד לממונים או לכפופים קותזי .7

 בתפקיד לך כפופים או(, בעקיפין או במישרין) עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

 ביניכם מתקיימים האם ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה ת, מכהנים/מועמד ה/את שאליו

 ?אחרות זיקות או משפחה קשרי, עסקיים קשרים כמו, אחרות במסגרות כפיפות יחסי

 לא/כן

 :י/פרט, כן אם

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  עניינים ניגוד של במצב להעמידך קרוביך, העלולים של או שלך ועניינים תפקידים .8

 להעמיד שעלולים, קרוביך של או שלך, לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

 אותך

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב

 .שולחנך על שסומך ומי הורה, צאצאזוג,  בת/בן -" קרוב"

 לא/כן

 :י/כן, פרט אם

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 שעלולים מקרוביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים תפקידים, עיסוקים, כהונות .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך

 לא האחרים, שאליהם קרוביך של אחרים ועניינים תפקידים, עיסוקים, כהונות על לך ידוע האם

 (,עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך של לעיל, או בשאלות להתייחס התבקשת

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 ועיסוקים תפקידים לדוגמה) לעיל 1-8 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 הרשות לפעילות להם שיש וקשר, מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של

 (.המקומית

 לא/כן

  :י/כן, פרט אם

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 .ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים קורות בנפרד י/צרף נא

 לקובץ נוסך קובץ לצרף צורף לבכם, אין לשימת. )תאריכים ובהווה, כולל בעבר עיסוקים

 לעיל(. 9 סעיף במסגרת שצורף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואחזקות נכסים – ב' חלק

 

 תבמניו אחזקות .11
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 כלשהם, שלך עסקיים בגופים שותפות בעקיפין, או או בתאגידים, במישרין מניות החזקת פירוט

 ערך,  ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין) .קרוביך שלך או

 ה(.בבורס הנסחרים בתאגידים 1968 -כ"חתשה

 .שולחנך על שסומך ומי זוג, הורה, צאצא בת/בן -" קרוב"

 לא/כן

 ט/י:פרכן,  אם

 

 אם) המחזיק שם הגוףד/התאגי שם

 ד(המועמ אינו המחזיק

 תחום הגוף החזקות% 

 התאגידק/עיסו

    

    

    

    

 

 -דבתאגי", ןעני עלב"

 בו, מי ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי (1

 שמכהן כללי, מי  מנהלו את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למנות שרשאי

 וחמישה עשרים מחזיק  כאמור  שאדם תאגיד הכללי, או כמנהלו או התאגיד של כדירקטור

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

 :זו פסקה לעניןו; של מהדירקטורים יותר או אחוזים

 הקרן בנכסי הערך הכלולים בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות תלהשקעו קרן למנה יראו (א)

 הערך כמחזיק בניירות  הנאמן  את  גם  יראו נאמן,   באמצעות  ערך  בניירות אדם החזיק (ב)

  רק  ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט" -ןנאמה, "ז לעניןם: האמורי

מניות   להקצאת או כנאמן, ()ו(2)א()46 סעיף  לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  תפקידו  מכוח

 הכנסה מס לפקודת 102ף בסעי  כהגדרתו לעובדים, 

 ;רישומים חברת תאגיד, למעט של בת חברה (2

 

 לניגוד חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או שאחזקתם, מכירתם נכסים .12

 עניינים

 בהם שימוש או קרוביך, שאחזקתם, מכירתם בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 ?מועמד אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים

 .שולחנך על שסומך ומי זוג, הורה, צאצא בתן/ב–" קרוב"

 לאן/כ

 ט/י:פרן, כ אם

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 משמעותי בהיקף כספים חבות .13

 או לחובות ערב או כספים ישנם, חייב העסקיים, אם משותפיך מישהו או ה, קרובייךת/א האם

 ?כלשהם להתחייבויות

 ך.שולחנ על שסומך ומי זוג, הורה, צאצא בתן/ב-"קרוב"

 לאן/כ

 י/כן, פרט אם

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך העלולים אחרים נכסים .14

 לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד לעיל, שעשויים פורטו אחרים, שלא נכסים על לך ידוע האם

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים

 ושותפים קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך לקרוביך, ש של שלך, לנכסים להתייחס נא

 .בהם עניין בעלי הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של (.עסקיים

 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

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

 יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין

 לו חיצוני

 לא/כן

 :י/כן, פרט אם

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 הצהרה: -חלק ג'

       מספר ז.ת            מטה הם/החתו אני

 הר/מצהי

 י:כ בזאת

ם, מלאי , הםולמקורבי לעצמי, לקרובי בקשר, זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל (1

 ואמתיים; כוניםנ

 מידיעה ולמקורבי, הם לעצמי, לקרובי זה, בקשר בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל (2

 שבו במקרה הידיעה, וזאת למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אישית, אלא

 אישית מידיעה לי ידועים אינם אוו/ בחלקם אוו/ במלואם לי ידועים אינם הפרטים

 במצב להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר (3

 ד;התפקי עם עניינים לניגוד חשש של

 לניגוד חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין לבכ מלטפל להימנע תב/מתחיי אני (4

 המקומית  תהרשו  של המשפטי  היועץ  של הנחייתו לקבלת  דעהתפקיד,  במילוי עניינים

 .בנושא

 יתעוררו, במהלך או בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו שבו במקרה כי מתחייב אני (5

 לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד מראש, שעשויות נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים

 בכתב הרלוונטי המידע את לו המקומית, אמסור הרשות של המשפטי ביועץ עניינים, איוועץ

 .הנחיותיו לפי ואפעל

 

 

 __________________ __________________________  

 חתימה תאריך 

 

 

 
 


