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ירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי קבלת של גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר ,רשויות אשכול איגוד ערים  .1
הכול כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז הרחבה תחנת הסגר )כלבייה( אזורית מבנה ציבור ולהקמת 

 , בהתאמה(.החוזה -ו האשכול, העבודות,  המכרז –)להלן

 אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי המסגרתאת מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה  .2
, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, האשכול

ע"י תשלום בדרך של העברה  PDFאו לחילופין לקבלם בקובץ  אשר לא יוחזרו )כולל מע"מ(, ₪500בסך 
 19.06.31המיום החל  15:00-09:00ה' בשעות -רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א' .בנקאית

. www.eastgalil.org.ilניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:  .3
הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר 

 האינטרנט.

ם שונים והכל בהתאם לשיקול האשכול שומר לעצמו את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלני .4
 דעתו.

 באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  קרן עזרא אצלפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל  .5

or@eastgalil.org.il-keren 6005430-052 טלפון לוידוא קבלת דוא"ל. 

ליום במשרדי החברה, עד ימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים ההצעה ת -מועד אחרון להגשת ההצעה  .6
 . הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.14:00עד השעה  07.07.19

 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 מנכ"לית רבינו, -נורית צור 
 גליל מזרחי רשויות אשכול איגוד ערים 

   

mailto:keren-or@eastgalil.org.il
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 נספח א'

 גליל מזרחי רשויות אשכול איגוד ערים 

 04-8200857פקס'  ,04-8200807טל: 
 

     פומביהודעה ותנאי מכרז 
 תחנת הסגר )כלבייה( אזוריתמבנה ציבור וקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת ל

 
 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  ,כולל דמי השתתפות במכרז)כולל מע"מ(  ₪  500 - עלות חוברת המכרז

 
 .10:00שעה עד ה 24.06.19- שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .14:00עד השעה  07.07.19– להגשת ההצעותמועד אחרון 

מועד  במשרדי החברה במרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון–מזכירות החברה  - תיבת המכרזיםמיקום 
 יימסר בהמשך. פתיחת ההצעות

 ..191001.ליום לפחות עד  -תוקף , )כולל מע"מ(  5,000₪ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 

 –כללי  .1

 צו איגודאשר הוקם באמצעות  ,איגוד ערים( הינו האשכול –גליל מזרחי )להלן  רשויות אשכולאיגוד ערים  .1.1
 . 2018-ויות גליל מזרחי(, התשע"חערים )אשכול רש

 האשכול מקדםנועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול  .1.2
פי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי שיתו

 ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

יתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ניתן ש .1.3
גודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת הגליל למצוא יתרון ל

 .המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור
 ל.בו שותפות כל הרשויות החברות באשכו מערך שירותים וטרינרייםבמסגרת זאת, מפעיל האשכול 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18אשכול חברות ב .1.4

חצור , זנגריה טובא, ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 , עין קיניה, עג'ר ומסעדה., מג'דל שמס, בוקעתאגוש חלב, הגלילית

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

 
 ההתקשרותתיאור  .2

ותחנת הסגר )כלבייה( לשירות  מבנה ציבורי להקמתקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי מכרז זה הינו ל .2.1
 . (הכלבייהו/או  המבנה -)להלןוטרינריה אזורי

עיצוב תוך מענה לכל מרחב הגליל המזרחי, אשר נועד לתת מדובר בהקמה של מבנה ייחודי בארץ, הר כי היוב .2.2
, הכל כמפורט במסמך העקרונות הראשוני שנוסח על ידי האשכול, המצורף ייחודי, חדשני וירוק ככל הניתן

 .כנספח למסמכי המכרז

כחלק יחודיים של המבנה, יידרש המציע הזוכה, מענה לכלל הצרכים הי ןשייתלצורך ביצוע תכנון מובהר כי 
 השוואה לנעשה בארץ ובעולם במבנים דומים.בצע עבודת למידה, חקר ומעבודות התכנון ל

הנדרש לשם הקמת  התקציב להערכת האשכול, מובא לידיעת המשתתפים במכרז, כיבנוסף לאמור לעיל,  .2.3
 ₪ 5,000,000עומד ע"ס של  מה למסמך העקרונות,באופן אשר יענה אחר כלל רצונותיו של אשכול בהלי המבנה

בעניין זה יובהר, כי מתוך הסכום הנ"ל ₪. סכום אותו נדרש האשכול לממן באמצעות מקורות חיצוניים.  -
 . ₪ 2,500,000ניתנה לאשכול הרשאה מטעם משרדי ממשלה בסך של 

אף אם המשאבים שיגויסו יעמדו  בכוונת האשכול להתחיל בביצוע העבודות ולהקים את המבנהעל כל פנים, 
 .מליון 5-על סכום נמוך מ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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תוך ₪, ליון ימ 5י התכנון שיבוצע יותאם להקמת מבנה בתקציב של כברצון האשכול שים לב לאמור לעיל, ב
 .ביצוע עבודות הבנייה באופן מודולרי, בהתאם לגיוס משאביםמתן האפשרות ל

, חלקי חלקות 13955גוש כבמקרקעין הידועים  בא.ת צח"ר מובהר כי כוונת האשכול הינה להקים את המבנה .2.4
אולם בשלב זה טרם התקבלו כל האישורים הנדרשים למתן זכות הרשאה לאשכול לשימוש במקרקעין  6,7,8,9

 . הנ"ל

לידיעת המשתתפים במכרז, עבודות הייעוץ צריכות להלום אחר הוראות הדין וחוזרי משרדי ממשלה הנוגעים  .2.5
כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת,  הפעלתזאת נוהל בנה של תחנת הסגר, בכלל לדרישות ביחס למ

 אשר פורסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכבר, ואשר מצורף כנספח למסמכי המכרז.,וכמאורת רשות  1934

ם אמצעות הגורם המקצועי שהוצע בהצעה, כאשר הוא יוכל להסתייע בעובדיהשירותים יבוצעו ע"י הזוכה, ב .2.6
בדרישות המכרז  יםמראש, העומדזמין ל ידי הממיומנים נוספים מטעם המציע, אשר זהותם תאושר ע

 ובהתאם לתנאי הסכם המכרז.

את כל היועצים ו/או  בעצמו ועל חשבונוהמציע הזוכה לצורך ביצוע עבודות התכנון, יעסיק מובהר כי  .2.7
חשמל, אינסטלציה, מים וביוב, בטיחות, גינון,  המתכננים שיידרשו לצורך כך )ובכלל כך, יועץ קונסטרוקציה,

וכן כל יועץ/מתכנן נוסף  , יועץ תברואהכיבוי אשנגישות, מיזוג אוויר, פיתוח, מעליות, יועץ ביסוס, תקשורת, 
  אחר הדרוש באופן רגיל לביצוע עבודות לתכנון של תחנת הסגר(. 
כלל אינו נכלל בצוות  טובת הפרויקט ושבדרךהיה ויידרש יועץ שלא ניתן היה לצפות מראש את נחיצותו ל

)למשל: יועץ זיהום קרקע, קרינה, בעיות מי תהום, בעיות אקוסטיות  תחנת הסגריועצים לתכנון והקמה של 
  חשבון המזמין.-תהיה עלותו על -חריגות וכיו"ב( 

בני הדרך ע"פ אתשולם ו הזוכה מציע, שתשולם בהתאם להצעת הגלובליתתמורה התמורה לזוכה תהיה 
 . כמפורט בהסכם המכרז

  – חיצוני מימון .2.8

 
בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת  אמוב .2.8.1

"( וכי בהעדר המימון החיצוני)להלן: " החקלאות ופיתוח הכפר משרד מטעםמימון חיצוני 
 ה. לא יוזמנו שירותים מאת הזוכ –קבלת המימון החיצוני כאמור  

 
לרבות לעניין  אשכוללמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד ה .2.8.2

או לא /והוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה, ככל שלא יתקבל המימון החיצוני 
 יצטרפו רשויות להסדר  מכל סיבה שהיא. 

לעיל ולהלן ידועות לו וכי לקח במכרז המפורטות המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות  .2.9
 זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .3

 :הבאים  המצטבריםעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים 

בהיקף של של בינוי מבנה  םפרויקטי 3פחות לשל ביחס  שירותי תכנון אדריכלינתן  המציע 2012החל משנת  .3.1
 .מ"ר 1,500, מהם לפחות פרויקט אחד של בינוי בהיקף של לפחות לכל פרויקט ש"חמיליון  4לכל הפחות 

ע"פ עלות ביצוע בפועל )בפרויקטים שהסתיימו( או ע"פ יבחן היקף כספי של פרויקט , לעניין סעיף זה
ילקחו בחשבון פרויקטים שתוכננו ע"י המציע י אומדן ביצוע )בפרויקטים בשלבי תכנון/רישוי/ביצוע(.

 .ובנייתם הושלמה או שהם נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים

 –להוכחת דרישות הסף לעיל, יצרף המציע להצעת את המסמכים הבאים 

  .פירוט ניסיון המציע בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

  ירוט תקופת השירות, סוג סופקו שירותים בתקופה כאמור. כולל פ םלה מגופיםהמלצות
 הפרויקט, היקף כספי ואיש קשר.  

אדריכל ראשי שילווה את הפרויקט מטעם המציע, ככל המועמד למתן השירותים מטעם המציע, אשר ישמש כ .3.2
  -יעמוד בדרישות הסף הבאות, (מלווה הפרויקט -שהמציע יזכה במכרז )להלן

שנים ממועד קבלת  5ניסיון של לפחות רשום בפנקס המהנדסים בתחום אדריכלות בעל אדריכל  .3.2.1
 שיון אדריכל.יר
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פרויקטים  2השנים האחרונות במתן שירותי תכנון אדריכלי של לפחות חמש במהלך  בעל ניסיון .3.2.2
מיליון ש"ח לכל פרויקט, מהם לפחות פרויקט אחד של בינוי בהיקף של  4בהיקף של לכל הפחות 

 מ"ר . 1,500לפחות 

  -להצעה יצרף המציע  להוכחת האמור

 .העתק של רישיון מלווה הפרויקט המוצע 

 .קו"ח של מלווה הפרויקט המוצע 

  .פירוט ניסיון מלווה הפרויקט בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

  סופקו שירותים ע"י מלווה הפרויקט המוצע בתקופה כאמור. כולל  םלה מגופיםהמלצות
 יש קשר. פירוט תקופת השירות, סוג הפרויקט, היקף כספי וא

  מועסק ע"י המציע.   הינו המציע או אישור רו"ח של המציע לפיו איש הצוות 

 

 המציע צירף ערבות בנקאית/שיק בנקאי בהתאם לתנאי המכרז להלן. .3.3

להוכחת  -  האשכולו/או עובד  מועצת האשכולו/או חבר נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה המציע  .3.4
 ח המצורף למסמכי המכרז. האמור יצרף המציע הצהרה בנוס

מילא וצירף להצעה הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. מלווה הפרויקט המציע ו/או  - העדר ניגוד עניינים .3.5
מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי מטעמו יידרשו להשיב על שאלון לאיתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל 

  האשכול.וע שירותים עבור , כתנאי לחתימת הסכם וביצ2/2011משרד הפנים 

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והוא לא  .3.6
יש לצרף הצהרה בנוסח  - 1981 -הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 המצורף למסמכי המכרז. 

 . יש לצרף קבלה -ז המציע רכש את מסמכי המכר .3.7

 צירוף מסמכים .4

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

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

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

 פרופיל מציע או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.  .4.3

 ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות + מחיר.  -תשומת לב המציעים  .4.4

  מפורטים  בנספח זה, לצורך בחינת ההצעות.למכרז ולצרף גם את המסמכים ה 1יש לעיין בנספח א'

פי פקודת מס -המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.5
 הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.6

 .1976-הול חשבונות(, תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני-אישור תקף על .4.7

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.8

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות. תעודת התאגדות של  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.9.2

 במסגרת סמכויות התאגיד. נשוא המכרז הינםכי ביצוע העבודות וההתקשרות  (א)
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 .שמות המנהלים של התאגיד (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו 
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.9.3
 השותפות. ים שלחוז .4.9.4
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.9.5

 

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.10

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -תוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור הצעה ש .4.11

 בטחונות/ערבויות .5

 ערבות הצעה 

 ערוכה לטובת המזמין, ,בלתי מותניתשהוצאה לבקשת המציע, להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף  .5.1
חלופין ניתן לצרף ל (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלןש"ח 5,000ך של בס ,מכרזל '1נספח דדוגמת בנוסח 

 שיק בנקאי בסכום הנ"ל.

 

לדרוש הארכת המזמין הרשות בידי   .01.10.19עד ליום לפחות  ,בתוקף אתההערבות הבנקאית להצעה  .5.2
 תוקף מיידי. –שיק בנקאי  .לעשות כן חייב יהיה חודשים נוספים והמציע 3תוקף כל ערבות למשך 

 

בות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון מיידי לפי האשכול יקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהער .5.3
 דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות לעיל. 

 

הערבות המזמין לחלט את ידרש לכך, רשאי יימים מיום ש 7תוך  הסכם המכרזלא יחתום על ש מציע זוכה .5.4
 אחר.ל ותהעבודביצוע הבנקאית להצעה ולמסור את 

 ערבות ביצוע 

 , בלתי מותנית,אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין, הזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזמה על החתיבעת  .5.5
מלוא וזאת להבטחת מילוי  50,000₪ך של בס ,צמודה למדד המחירים לצרכןו האשכוללטובת ערוכה 

 התחייבויות המציע הזוכה.

 

ות האחריות הקבועות ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במהלך תקופ .5.6
 בהסכם זה.

 

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

לעיין בכל מסמכי המכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים רשאי, בטרם הגשת הצעתו, מציע ה .6.1
 כמפורט במסמך זה., האשכולבקשר למכרז, במשרדי 

 

)בין  את נספחיולרבות  ראה ובדק את כל פרטי המכרז,הוא כי  המציעמצהיר  ,בחתמו על מסמכי המכרז .6.2
 הפרטים המפורטים במכרז.והצעתו כוללת את כל המחירים כי אם צורפו ובין אם לאו( ו

 

 הגשת המכרז .7

בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף הערבות הבנקאית להצעה ומסמכים  ,על המציע להגיש את הצעתו .7.1
 .נוספים מטעמו

 

 מסמכי המכרז. המתאימים ב במקומותהנדרשים הפרטים על המציע למלא בדיו את כל  .7.2
באמצעות חותמת  -)ובמקרה של תאגיד  מהמסמכים הנ"לעמוד לחתום בראשי תיבות על כל על המציע 
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של  , וכן לחתום במקום המיועד לכך ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתווחתימת מורשי החתימה שלו(
 .המציע

 

מסמך וכוללת את כל מסמכי המכרז ול עמוד בשולי כ ויד-חתומה עלוכשהיא מלאה  ,את הצעת המציע .7.3
 -ידי האשכול -ה סגורה המיועדת לכך, אשר תסופק עליש להגיש במעטפ - שנדרשוומסמכים נוספים 

, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון האשכולולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות 
 להגשת ההצעות.

 

יע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המצ .7.4
 . האשכול

 

מעטפה שתכיל סימני זיהוי  .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .7.5
 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. -כלשהם 

 הצעת מחיר/מחירים .8

השירותים. התשלום לזוכה יהיה תשלום  כלצוע בש"ח המבוקש על ידו לבי גלובלי המציע ינקוב במחיר .8.1
גלובלי סופי שיכלול את כל ההוצאות הרלבנטיות, זולת ככל שהובהר במפורש אחרת במסגרת הסכם 

 המכרז. התשלום לזוכה יעשה ע"פ אבני דרך הכלולים בהסכם.

כל דף עליו לחתום בראשי תיבות על  ,הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרזעל המציע למלא את כל  .8.2
מהמסמכים הנ"ל, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ואת 

 כתובתו.

מסמך וכוללת את כל וידי המציע בשולי כל עמוד -חתומה עלואת הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה  .8.3
, ני עותקים זהיםבשיש להגיש ב"מעטפת ההצעות",  -מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז 

, לא יאוחר מהמועד האחרון במסירה ידנית בלבד, האשכול נכ"ל ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי  מ
 להגשת ההצעות.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות  .8.4
 . האשכול

 .וסימן זיהוי אחר של אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל .8.5

 ו/או אי התאמות , שגיאותסתירות .9

 במייל:קרן עזרא בלבד אל בכתב לצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות  .9.1

 keren-or@eastgalil.org.il 04-6427094למועד האמור לעיל בטבלת המועדים. יש לוודא קבלה בטלפון  עד. 

הגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, האשכול רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון ל .9.2
ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על 

 ידי רוכשי מסמכי המכרז.

יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי  מי שלא .9.3
לא  -סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 תשמענה.

 /בפקס /לכל המשתתפים במכרז )בדואר  בכתברק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה  .9.4
הבהרות   . ( יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על ידו להצעתובדוא"ל

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

 שלבי בחינת ההצעות  .10
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 ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:

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

. אין באמור כדי לגרוע מסמכות תפסל ולא תובא לדיון -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  
 וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.  האשכול

יבחנו ע"פ אמות  ( ההצעות הכשרות )שיעמדו בדרישות הסף -ההצעות  שלב שקלול ודירוג -  שלב ב' .10.2
 . ות להלןת המפורטהמידה והמשקלו

( משקלול 40%( ושל מרכיבי מחיר ההצעה )60 להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה )%
 ההצעה הכוללת, בהתאם לפרמטרים להלן: 

 בשקלול ההצעה  60 % -נקודות   100  -פרמטרים לבחינת איכות ההצעה 

( ע"פ המדדים הועדה המקצועית -שכול  )להלןבמסגרת בחינת איכות ההצעות ייבחנו ההצעות ע"י צוות מטעם הא
   -הבאים 

 

 חלוקת קריטריונים אופן הבחינה אמת המידה
ניקוד 
 מרבי

שביעות רצון 
 משירותי המציע 

הועדה המקצועית תבחר ע"פ 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
שני גופים שהוצגו בהצעת 
הספק לגביהם סיפק המציע 
שירותים ויתקיים סקר 

מול הממליצים   שביעות רצון
 -הרלבנטיים. למרות האמור 

ככל שהמציע סיפק בעבר 
שירותי תכנון  עבור האשכול 

 -ו/או רשות החברה באשכול  
תבחן שביעות הרצון מפרויקט 
אחד שבוצע עבור האשכול/ 
הרשות החברה באשכול  
ומפרויקט אחר לבחירת 

 הועדה. 

מובהר כי הועדה רשאית 
גו לפנות גם אל גופים שלא הוצ

 בהצעת הספק.

  -במסגרת הסקר תבחן שביעות הרצון בהיבטים הבאים 

 מקצועיות הספק. -

 רמת השירות. -

 יכולת גיבוי במידת הצורך. -

 עמידה בלו"ז. -

 עמידה בתקציב. -

 התנהלות בשטח.   -

 ניהול מידע ומסמכים בנוגע לפרויקט. -

מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט 
מוותר בזה המציע מראש על ואובייקטיביות הסקר, 

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

 המדרגים, תפקידם והארגון בו הם עובדים.

 50עד 
 נקודות

התרשמות 
ממנהל הפרויקט 

 המוצע

 
ויקט. ייערך ראיון למנהל הפר

מובהר כי הראיונות ייערכו  
 שיקבלו המציעים שלושתל

 הגבוהים האיכות ציוני את
 40 -)ולא פחות מ ביותר

  נקודות ע"פ הרכיבים לעיל( .

 

 

 
הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות הועדה, לפי שיקול 
דעתה המקצועי והבלעדי, מהמועמד המוצע וכלל זאת 

  -יבים הבאים תבחן יכולת / כישורי המועמד ביחס לרכ

שנות ניסיון, כמות פרויקטים, התרשמות מיכולות 
ידע ובקיאות המועמד עמידה מוכחות של תכנון אדריכלי, 

בלו"ז, עמידה בתקציב, כושר ביטוי, יחסי אנוש, מענה 
ללקוחות, אופן מתן פתרונות ללקוח, יכולת התמודדות 

  עם מצבים חריגים בשטח והערכה כללית. 

 ועמד פרוייקטים שבוצעו על ידי המציע.בראיון יציג המ

 50עד 
 נקודות

 

 

 

 נוסחת שקלול ההצעות :

ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז, בהתאם לנוסחת החישוב 
 שלהלן. 
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)מחיר ההצעה  נקודות. יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי 40 –ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי 

 .X40הנבדקת: מחיר ההצעה הזולה ביותר( 

 – כדלהלן יחדיו ישוקללו איכות ההצעה רכיב של והניקוד ההצעה מחיר רכיב של המשוקלל הניקוד

 A – .הניקוד שניתן להצעה ברכיב הכספי 

B – .הניקוד שניתן להצעה ברכיב האיכות 

0.4A  +0.6B .ניקוד ההצעה המשוקלל = 

 ניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה, בכפוף ליתר הוראות המכרז.ההצעה בעלת ה

 

רשאי  יהיה האשכולבמקרה בו שתי הצעות או יותר יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה )והגבוה ביותר(,  .10.3
לנקוט בהליך של התמחרות נוספת, לעניין הצעת  המחיר,  עד לקבלת הצעה  -ביחס לאותם מציעים בלבד 

 יקוד הגבוה ביותר.בעלת הנ

שקיבלו תוצאה משוקללת למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיו שתי הצעות כשרות או יותר  .10.4
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה   זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

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

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -יע שהינו עסק בשליטת אישה מצ
 בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1) אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות

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

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

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

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

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

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

 חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .11

 ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעתו. -תנאי המכרז לפי יגיש הצעה שלא שמציע  .11.1

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה  מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .11.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן. .11.3

 ביטוח .12
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יערכו י. הביטוחים המכרז יהיה לקיים, על חשבונו, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה הזוכהעל המציע  .12.1
 אשכולימסר ליידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם -על

 . המכרז כתנאי לחתימת חוזה

לנוסח בהתאם  ,את אישור המבטח ספק הזוכה לאשכולימציא ההמכרז החתימה על חוזה  תבשע .12.2
 .(נספח ג') נספח אישור הביטוח

כים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת יהיה שיקול דעת בלעדי להס לאשכולמובהר בזאת כי  .12.3
 לאשכול. מובהר, כי האשכול( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ג'נספח ביטוחים )

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב 
כנדרש, יהווה הפרה יסודית  האשכוללידי  לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום

   ועלול לגרום למסירת השירותים לביצוע ע"י אחר.  של התחייבויות הזוכה כלפי האשכול

 שונות .13

הפרטים הכלולים במכרז זה הינם חומר עזר בלבד. על המציע לבדקם בעצמו, וכן לבדוק את כל  .13.1
שא באחריות לאי התאמה או לטעות. תכניות המתאר והתכניות המפורטות החלות, והמזמין לא יי

ככל שתימצא אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הוראות דיני התכנון והבניה, לרבות התכניות 
 החלות, יש להעדיף את הוראות הדין.

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי.המזמין אינו  .13.2

באמצעות או  ו, בעצמןאו חלק ותכל העבוד , ולבצע אתהכולה או חלק ,לקבל הצעההמזמין רשאי  .13.3
 אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המזמין לביצוע העבודות.  .כפי שיראה לנכון -אחר 

כושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה  המומחיות,בין היתר,  ,ילקחו בחשבוןהמזמין יבשיקולי  .13.4
ל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות בסדר גוד ,סיונו בעבודות קודמותישל המציע, לרבות נ

הוא או מי מטעמו  אשר ,רשאי לדחות הצעת מציעאחרים. המזמין  מזמיניםהמזמין או עבודה מטעם 
אחרים, או שכישוריהם אינם מזמינים או  רצון המזמיןעבודתם לשביעות את לא ביצעו בעבר 

 להנחת דעתה. - ותמספיקים לביצוע העבוד

ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהן היתה שווה והינה  מובהר בזאת כי היה .13.5
רשאי האשכול לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שימצא  –הזולה ביותר 

 לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.

ות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצע .13.6
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה   הטובה ביותר,

 במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

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

ומי מטעמו בבדיקות כאמור, ככל שיבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור 
 לעיל, יהיה האשכול רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון  עוד רשאי האשכול, בכל שלב שהוא, לבקש מאת .13.8
ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת האשכול ו/או מי מטעמו, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת 

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 .המציעעל תחולנה  -כלל הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.9

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור לרבות במכרז, שמשתתף במקרה .13.10
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתו שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאי להצעה, יהיה האשכול  בהתאם התחייבויותיו
 לנכון. כן כלשהו, ככל שימצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 סדר פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאי האשכול  יהיה
 ייחשב לקניינו הגמור המכרז ערבות וסכום האשכול  של דעתו הבלעדי שיקול פי על שייקבע זקיפה

 וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז האשכול ולמשתתפי של והמוחלט
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 מזכויותיו לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמו מי או/ו האשכול  כנגד שהוא
 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על האשכול של

זוכה, בכפוף בהצעה ה מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.11
המסמכים / נתונים המהווים  לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים  סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
וו מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יה מבלי לגרוע אחרים.

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהסוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים להוראות הדין והפסיקה

אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 
 ון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.העי

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם אשכולהבלעדי של ה וכל המסמכים, הינם רכוש .13.12
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .13.13

 מסמכי המכרז .14

 כדלקמן: ,מסמכי המכרז הם

 ".אנספח " -י המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה( מסמך נוהל תנא .14.1

 ;ב נספח –חוזה המכרז  .14.2

 .1בנספח  –מפרט דרישות  .14.3

 ;"גנספח " -נוסח אישור עריכת ביטוח  .14.4

 ";1"דנספח  -העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום תשלום נוסח תצהיר בדבר  .14.5

 ".2ד'נספח " -נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה  .14.6

 . 3ד'נספח  -ור הניסיוןותיאמסמך פרטי מציע  .14.7

 . 4ד'נספח  -מטעם המציע להוכחת ניסיון  -מלווה פרויקט  –הצהרת איש צוות  .14.8

 . 5ד'נספח  -הצהרה בדבר העדר חדלות פירעון  .14.9

 .6ד'נספח  -הצהרה בדבר התחייבות לסודיות  .14.10

  . 7ד' נספח -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  .14.11

 .ה'נספח  -מסמך פרטים חסויים בהצעה  .14.12

 נספח "ו". –הל הפעלת כלביות נו .14.13

 נספח ז'. – מסמך עקרונות ראשוני לתכנון המבנה .14.14

 ;"חנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .14.15

 

  ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 
 

   

 בכבוד רב, 

 רבינו-נורית צור

 מנכ"לית האשכול
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 נספח ב'

 
  תכנון הסכם

 

 __ ______________ביום , ב__________שנערך ונחתם 

 ב י ן 

 אשכול גליל מזרחי
 (המזמין - )להלן

 מצד אחד
 ל ב י ן

 
_____________________________  

 _____________ ת.ז.
 _____________________________מרח' 

 

    _________________________________  
 _______________ ח.פ.    
 _________________________________מרח'     

 (המתכנן -ביחד ולחוד  )להלן
 מצד שני

לביצוע שירותי ייעוץ ותכנון  ,05/2019מס' והצעת המתכנן הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז פומבי  הואיל:
, המכרז -)להלןתחנת הסגר אזורית )כלבייה( שפורסם ע"י האשכול מבנה ציבור ואדריכלי להקמת 

 ; (בהתאמה ,המבנה ו/או הכלבייה

המפורטים בהסכם תכנון כנן מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון וכישורים מתאימים במתן שירותי הוהמת :הואילו
 ;זה

כקבלן  האשכולוהמזמין מעוניין בקבלת שרותי המתכנן והמתכנן מסכים לבצע את עבודות התכנון עבור  והואיל:
 ;עצמאי

 זה.  והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם  והואיל:

 :כדלקמן ,לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים
 

 , נספחים וכותרותהמבוא .1

 יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין המתכנן לבין המזמין.  ומסמכי המכרז  מסמך זה .1.1

 לנוחיות והתמצאות בלבד.הן , אינן בסיס לפירושו וממנוחלק מהוות כותרות הסעיפים אינן  .1.2

 הגדרות .2

 יה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן כמפורט בצידן:זה תהבמסמך 

 וסביבתן; עבודות, לרבות מקום ביצוע העבודות המקום הפרויקט נשוא  -" אתר" .2.1

ההסכם שייחתם בין המזמין למתכנן על כלל הנספחים המצוינים בו )לרבות נספח  -" ההסכם" .2.2
 זה(.
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בהתאם לקביעת  - ות התכנוןח על ביצוע עבודלפק זהותו כמפורט בהסכם, שתפקידו -" המנהל" .2.3
מראש ובכתב של באישור אלה יהיו  - תקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין למנהל המזמין 

  .בלבד המזמיןמנכ"ל 

 , לרבות מתכננים, מומחים ובעלי מקצוע.פרויקטבקשר ליעוץ יבצע פעולות ימי שכל  -" יועצים" .2.4

מפות, תכניות,  :ובין אלה ,לעבודות התכנוןוהמידע הנוגעים כל המסמכים  -" תכנוןהמסמכי " .2.5
 ם,הצעות, ממצאים, היתריטיוטות, תכתובות, שרטוטים, תרשימים, מבדקים, מפרטים, 

 וכיו"ב; , קובץ הנחיות התכנוןאישורים מהרשויות

 כל העבודות המפורטות במסגרת הסכם זה על נספחיו.  –" העבודותאו " "עבודות התכנון" .2.6

 התכנון;פי עבודות -עלבפועל באתר העבודות  ניםעבודות הקבל -" עבודות הקבלנים" .2.7

 ;, לרבות קבלני המשנה שלהםהקבלנים )כהגדרתן להלן(עבודות שיבצעו את קבלנים  -" קבלנים" .2.8

בזק, ממ"י, חשמל, מע"צ, חברת ת, משרדי ממשלה, ות מקומייורשורשויות התכנון,  -" רשויות"   .2.9
כיבוי אש, משטרת ישראל, חברות ערים,  יוז, איגודמקורות, רשות העתיקות, רשויות הניק

 התקשורת והסלולר, מפעל המים, הג"א וכל גורם רלבנטי מוסמך אחר לפרוייקט. 

 . גליל מזרחיקומית לתו"ב הועדה המ -" קומית ועדה המוה" .2.10

 מטרת ותקופת ההתקשרות  .3

 ההתקשרות נשוא ההסכם הינה לביצוע עבודות התכנון, כמפורט בהסכם.  .3.1

להשלמתן, אלא אם צויין במפורש אחרת עד חתימת ההסכם ומיום ביצוע העבודות הינה  פתתקו .3.2
 בהסכם וכפוף ליתר הוראות ההסכם. 

 הצהרות המתכנן .4

 המתכנן מצהיר בזאת, כדלקמן: 

רשום כחוק בפנקס המהנדסים הינו אדריכל הבביצוע עבודות התכנון  מוכי מי שיעסוק מטע .4.1
 .1958-תשי"ח ,ק המהנדסים והאדריכליםפי חו-והאדריכלים, המתנהל על

כל  ואין מבחינתוכי עבודות ברמה נאותה הכי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות לביצוע  .4.2
 הסכם.באו אחרת להתקשרות , כלכלית מניעה משפטית

הוראות קובץ  .ופי-כי הוא בקיא בהוראות קובץ הנחיות התכנון וכי הוא מתחייב לפעול על .4.3
בכל מקרה של סתירה ו יהןנון אינן גורעות מהוראות ההסכם, אלא באות להוסיף עלהנחיות התכ

 תגברנה הוראות ההסכם.  -בין הוראות ההסכם להוראות קובץ הנחיות התכנון 

כי ידוע לו כי ישנן הוראות מיוחדות הקבועות בחקיקה ובנוהלים של משרדי ממשלה ביחס לתכנון  .4.4
 1934הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת, ל מבנה של תחנת הסגר, בכלל זאת נוה

אשר פורסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכבר, ואשר מצורף כנספח למסמכי ,וכמאורת רשות 
 ההסכם, וכי עבודות התכנון יבוצעו בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור.

קיבל כי הוא ן בדיקה ואת כל הטעו גורמים אחריםבין בעצמו ובין באמצעות  ,כי הוא בדק ויבדוק .4.5
הוא כי רשויות, הוהן אצל העבודות בקשר לעבודות התכנון, הן באתר המידע מהמזמין את כל 

קיום קווי  ,טיב הקרקעאת לרבות  הדרושים לביצוע העבודות,מכיר וילמד את התנאים הפיזיים 
לוגיים מים, חשמל, טלפון ואחרים מכל סוג ואת התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקו

 .הרלבנטיים

 כי הוא קרא ומבין את ההוראות המיוחדות שנכללו במסגרת ההסכם והנוגעות לביצוע העבודות.  .4.6
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מורכבות משלבי עבודה נפרדים עשויות להיות  )וכן עבודות הקבלנים( כי ידוע לו שעבודות התכנון .4.7
כל שלבי ודאות ש כלכי אין כן, ידוע למתכנן -וכי עלול לעבור זמן בין שלב אחד למשנהו. כמו

  .האמורבגין  ותדרישות או טענלא תהיינה למתכנן או בכלל ו ויד-העבודה יבוצעו על

כי הוא יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות  .4.8
ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה, ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה(, 

 .1976-התשל"ו

והעסקת בענין שכר מינימום  1976-כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.9
 .עובדים זרים

בסיס -כי יעמוד בהצהרותיו לאורך תקופת ההסכם והוא יודע שהמזמין מתקשר עמו על .4.10
 ן.הצהרותיו אלו, וככל שיחול שינוי כלשהו בנכונותן, הוא מתחייב להודיע על כך מיד למזמי

 ושלבי תשלום התמורה לוח זמנים .5

ואבני הדרך לתשלום התמורה לנותן השירותים הינם כמפורט לוח הזמנים לביצוע השירותים  .5.1
 :להלן

 

בהתאם  – תיאור השלב
לפירוט המופיע בנספח 

 להסכם 1ב'

שעור התמורה שתשולם בסיום  להשלמת הביצוע לו"ז
 השלב מתוך התמורה הכוללת

 20% יום מקבלת מדידה 60תוך   ראשוני ומוקדם תכנון
תכנון מפורט ותכניות 

 עבודה

 

 20% יום מסיום תכנון ראשוני 60

הגשת בקשה/  –רישוי 
 בקשות להיתר 

תכנון הימים מיום אישור  45תוך 
 .הסופי

20% 

קבלת כלל  -רישוי 
הנדרשים  היתרי הבנייה

 במסגרת הפרויקט 

יפעל במרץ לקבלת  נותן השירות
  היתר הבניה

35% 

עליון על ביצוע  פיקוח
טיפול ו העבודות

לתחילת  4בקבלת טופס 
 השימוש במבנה. 

 

או עד  למבנה 4עד לקבלת טופס 
 גמר העבודות, 

 

5% 

למסמכי  1פירוט הפעולות הנדרשות בכל שלב הינו כאמור במפרט הדרישות, נספח ב' .5.2
 המכרז/החוזה.

בהתאם להתקדמות ביצוע עבודות  - עליון פיקוחמובהר כי על המתכנן יהיה לבצע, בנוסף,  .5.3
הקבלנים ובתיאום עם המזמין במהלך כל תקופת ביצוע עבודות הקבלנים )עבודות פיקוח צמוד 

  .  ,ידי מפקח צמוד מטעם המזמין(-תבוצענה על
שיבצע המתכנן, בין אם הפרויקט יבוצע ברציפות או  ון יבוצע ביחס לכל עבודות התכנוןפיקוח עלי 

 כל תשלום נוסף בגין כך.ללא  -בשלבים 

ימים ממועד  7תוך  -בסיורי מסירה של קבלת העבודות באתר כמו כן, יהיה על המתכנן להשתתף  .5.4
  הודעה על סיום  העבודות כאמור. 

 הוראות כלליות לגבי עמידה בלוח זמנים:
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  ,קטהפרוי בלי לגרום לעיכובים בקידוםמ ,בצע את עבודות התכנון באופן נמרץ ושוטףיהמתכנן  .5.5
לא השיג המתכנן . ידי המנהל-על הקבוע לעיל ו/או לוח הזמנים כפי שייקבע פי לוח הזמנים-על

ימים מיום שקיבלו, יראו אותו כמי שהסכים לו ולא תהיה  7בכתב על לוח הזמנים שנקבע, בתוך 
 לו כל טענה בעניין זה.

אינפורמציה ליועצים ת עמידה במועדים שונים, לרבות מועדי מסירת ועבודות דורשמוסכם כי ה .5.6
 הינה תנאי יסודי להסכם.בעניין זה  המנהל ידי-לנקבו עישיהשונות ולמנהל. עמידה בדרישות 

בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולת תכנון כלשהי, יהיה על המתכנן לבצע את הפעולה הנתונה  .5.7
 .יקטהפרוובהתחשב בצרכי לוח הזמנים הכללי של ובשקידה ראויים ברציפות  ,בזמן סביר

לוח בלהודיע למנהל מיד על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור מתחייב המתכנן  .5.8
 הזמנים, ובכלל זה על עיכוב בהשגת מידע או נתונים הדרושים לביצוע עבודות התכנון.

ידו. לצרכי ענין -יקבע עלילמועד ש ולדחותהמנהל , רשאי "כח עליון"עבודות עקב הביצוע התעכב  .5.9
כח "חשב יילה, חופשה, מילואים או כל סיבה אישית הקשורה במתכנן או מי מעובדיו לא זה, מח

 . "עליון

שעבודות מותנות בכך ביחס לביצוע עבודות הקבלנים התחייבויות הקבלנים כי מתכנן ידוע ל .5.10
לבצע את עבודתו להקפיד והמתכנן מתחייב ו הנדרשים בהסכם יסופקו במועדיםהתכנון 
 אלו. במועדים

 אות כלליות לגבי תשלום התמורה למתכנן:הור

, בכפוף לכך שהמזמין יזמין מהמתכנן את המתכנן בתמורה למילוי מלא וקפדני של התחייבויות .5.11
 וסופיתיה המתכנן זכאי לקבל מהמזמין תמורה כוללת , יההתכנוןת וביצוע כל שלבי עבוד

 יםבשיעור לבים,לחוזה,. התמורה תשולם בשח' בהתאם להצעתו במכרז המצורפת כנספח 
  בהסכם. לעיל המפורטים 

וכנגד ביום התשלום בפועל פי חוק -ישולם מע"מ כשיעורו עלובנוסף לה יחד עם התמורה הנ"ל  .5.12
 חשבוניות מס שימסור המתכנן למזמין.

 בכל תשלום ביניים ו/או שלב תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים בין הצדדים. .5.13

ידי המתכנן, לרבות -ויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות עלהתמורה כאמור כוללת את כל העל .5.14
יועצים וכן כל עלות או רווח אחרים שכר הוצאות, תשלומי חובה, כ"א, כלים, מכשירים, תכנון, 

 הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

 העתקות אור, צילומים התמורה אינה כוללת תשלומים ו/או הוצאות בגין:אף האמור לעיל, -על .5.15
ידי הרשויות לצורך היתר -יידרשו עלשאגרות או  ווייןתשרטוטי  ,, מודלים, שכפוליםםמיוחדי

ידי המזמין, -הוצאות אלה תשולמנה עלומדידות, אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם.  בנייה
הוצאות ובהצגת אסמכתאות ברורות. יו"ר וגזבר המזמין של בכפוף לקבלת אישורו מראש ובכתב 

 .תוחזרנה למתכנןלא  -המזמין מראש ובכתב יו"ר וגזבר ור את אישתקבלנה שלא 

עבודות המתכנן בגין כל הזכאי התמורה שנקבעה לעיל הינה התמורה הכוללת והסופית לה יהא  .5.16
 להלן בהסכם. 8כפוף לאמור בסעיף  -הסכם, לרבות שינויים ותיקונים השיבצע עבור המזמין לפי 

שהמנהל לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובתנאי  לביצוע כל שלבתשלום התמורה הינו בכפוף  .5.17
  המתכנן בסיום כל שלב כזה:של אישר בכתב כל חשבון 

ימים מיום   45 עדשוטף + ", ישולם בתנאים של  המנהלידי -יאושר עלשכל חשבון של המתכנן  .5.18
לא , א, ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שנקבע לתשלומואישורו אצל המנהל

אם צויין במפורש אחרת בהסכם, בשים לב להוראות ההסכם בדבר מימון חיצוני, יהיה רשאי 
 האשכול לעכב את התשלום בגין עיכובים בהעברת התשלומים בהתאם להוראות החוק בעניין זה.

 חשבוןהוא כתוצאה מליקוי בעיכוב האלא אם  ,יום 15לא תעלה על של המנהל תקופת האישור 
  .בנטיותו/או בעבודות הרל
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הוא  בשל סיבה הנעוצה במזמין, -התכנון בכל שלב מקרה בו המתכנן ישלים רק חלק מעבודות ב .5.19
ולפי יהיה זכאי לחלק משיעור התמורה המגיע בגין אותו שלב לפי היקף עבודתו בגין אותו שלב 

 . המזמין ובהתייעצות עם המנהללפי קביעת  -איכות ביצוע העבודות 

היקף התמורה, לא יהיה כל ללתמורה ו/או להגדלת היקף העבודות ו/או בכל נושא כספי הקשור  .5.20
מראש לכך אישור  נונתהמזמין  מנכ"לו יו"ר תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין, אלא אם

 בכתב.  ו

 של המתכנןכלליות הודעות והתחייבויות  .6

 המתכנן מתחייב בזאת, כדלקמן:

)לרבות  לפי מיטב הנוהל המקצועי ובהתאם לכל דין ,לבצע את עבודות התכנון בנאמנות, ביעילות .6.1
 .הרשויותדרישת פי -ועלהתכנון עבודות החלים על , נוהל, תקן חוק התכנון והבניה(

. ככל שהמתכנן יבקש באופן אישי -הגורם שנקבע לכך בהסכם באמצעות העבודות את לבצע  .6.2
קדם בכתב של המזמין, אחר, יחייב הדבר את אישורו המוגורם באמצעות העבודות לבצע את 

אותו גורם שנקבע  וניהולו המלאים של , פיקוחובאחריותותבוצענה  עבודותובכפוף לכך כי כלל ה
 .כאמור

 ל"מנכידי המנהל ו-הכספי המעודכן ביותר, שאושר עלעבודות בשים לב לאומדן הלבצע את  .6.3
 .המזמין

הקודם וקבלת אישור לא לעבור לשלב תכנון מתקדם יותר, אלא לאחר השלמת שלב התכנון  .6.4
 המנהל. 

 משרד תכנון מאויש ומצויד. ההסכם במסגרתבמשך כל תקופת לפעול  .6.5

 מנהל לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ואופן ביצוע התכנון.לאפשר ל .6.6

 ידו.-, מיד עם גילויים עלנים/היועציםפגם בעבודות הקבלודווח למנהל בכתב על כל תקלה ל .6.7

 וכן בכל עת שידרוש המנהל זאת.  ו"ח בכתב על התקדמות התכנוןלמנהל דשבועיים מסור מדי ל .6.8

או ות הקבלנים מו"מ בקשר לאופן ביצוע עבוד הםנהל עמיאו  ניםהוראות במישרין לקבללא לתת  .6.9
לדעת המתכנן, צורך בביצוע  ,. במקרה שיתעוררבתכנון לגבי המחירים או לגבי עשיית שינויים

 , המתכנן יודיע על כך למנהל.הנ"ל הוראה או הערה מהסוג ,תוספת ,שינוי

ובלבד בפרוייקט, במגעים עם הרשויות בכל הנוגע לאישור התכניות לפעול כב"כ המזמין  .6.10
 .המנהלידי -קודם לכן על ואלא אם אושר ,שהמתכנן לא יגיש תכנית או תיקונים לרשויות

לרבות  ,רוייקטפשל כל גורם בקשר ל הוטענ התביע ,בנוגע לכל בירור לשתף פעולה באופן מלא .6.11
, לפני הבירור לכךומתן ייעוץ והמלצות למזמין בקשר  על היבטיהן השונים טענותסיוע בניתוח ה

ולאחריו, ובכלל זה כל סיוע שיידרש בקשר להליכים משפטיים או מעין משפטיים שיתנהלו בקשר 
  וכיו"ב.הכנת חוות דעת  ,מתן עדותהשתתפות בדיונים, לפרוייקט, ובכלל זה 

בסוד כל דבר שהובא לידיעתו עקב ההסכם או במהלך ביצועו או לאחר השלמתו ולנקוט  לשמור .6.12
בכל האמצעים כדי להבטיח שבני אדם העובדים או שיעבדו בשרותו ו/או מטעמו, ישמרו על 

 סודיות מידע סודי המגיע לידיעתם עקב ההסכם ו/או במהלך ביצועו לאחר השלמתו.

הקשור לביצוע הפרוייקט, בין עבודתו עבור המזמין לבין ענייניו להימנע מקיומו של ניגוד עניינים  .6.13
האחרים. המתכנן מתחייב לדווח למזמין על כל נושא שיש לגביו חשש כלשהו לניגוד עניינים 

 כאמור.
, כי הוא מתחייב 2/11חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' המתכנן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות 

ת כלל הוראותיו, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש פי נוהל זה ולקיים א-לנהוג על
 ידי הגורמים הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי בחוזה.-לניגוד עניינים ובחינתו על
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 המזמיןבתכנון לבקשת שינויים ביצוע  .7

 טעות, ליקוי בתכנון, או מחדלבמקורו ששינויים בתכניות כתוצאה משינוי תכנון  , בכל עת,נדרשו .7.1
 יבוצעו שינויים אלה ללא תמורה. -או מי מטעמו של המתכנן 

 יבוצע ללא תוספת תשלום.  -שינוי )מהותי או אחר( שיבוצע עד לתחילת ביצוע עבודות הקבלנים  .7.2
שעבודת שינוי מהותי בתכנון שיבוצע לאחר תחילת ביצוע עבודות הקבלנים והמזמין יסכים 

מחירה של שעת עבודה יהיה בהתאם לתעריפי משרד  פי שעות העבודה בפועל,-השינוי תשולם על
 .מהתעריף הנ"ל 25%בהפחתה של  -הבינוי והשיכון לעבודות תכנון מתמשכות 

, בכל כל הפעולות המתחייבות מכךאת מהותיים ו שאינםאף האמור, המתכנן יבצע שינויים -על .7.3
 נוסף כלשהו.יהיה זכאי לתשלום מבלי שהמתכנן , שלב של הפרוייקט

לא פי האמור לעיל, אשר -המזכים את המתכנן בתוספת תמורה, עלשינויים הסר ספק, למען  .7.4
 .בעדם כל תמורה נוספתלמתכנן לא תגיע  - המזמין מנכ"לקיבלו אישור מראש ובכתב של 

אומדן המתכנן עצמו או אומדן המנהל, יתברר שמחיר  ,במידה שכתוצאה מקבלת הצעות קבלנים .7.5
רשאי המנהל  -ידי המנהל -מהאומדן המוקדם שנקבע ואושר על 25%-עולה ביותר מ הפרוייקט

ידו ללא תשלום, ובלבד שהמנהל יודיע על כך -לדרוש מהמתכנן לבצע תכנון מעודכן, שיבוצע על
 טרם ביצוע תוכניות העבודה המפורטות.בבכתב למתכנן 

הינה ישה זו ת בדרך ובצורה שיקבע המנהל. דרועל המתכנן לסמן את כל השינויים שיערוך בתכני .7.6
מעיקרי ההסכם. בהעדר סימוני שינויים יהיה המתכנן אחראי לכל טעות בביצוע הנובעת מאי 

 סימונם. הפרת דרישה זו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 יועצים תהעסק .8

הנדרשים, במקצועות השונים, לצורך תכנון יועצים את כל ה ,חשבונו-על ,עסיקנותן השירות י .8.1
 .1פח ב'הפרויקט, כמפורט בנס

 . בפרויקט ועם המנהלהיועצים את עבודתו עם שאר המתכנן יתאם  .8.2

 אחריות המתכנן .9

רכוש, ממון או אחר, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר  ,גוף - המתכנן יהא אחראי לכל נזק .9.1
ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ג' ייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד אשר מכן, 

 .ותביצוע העבודאו מי מטעמו במתכנן השל מחדל 

 מזמיןידו. אישר המנהל או ה-פי דין לטיב עבודות התכנון המבוצעות על-המתכנן אחראי על .9.2
את המתכנן זה לא ישחרר אישור  ,ידי המתכנן-בוצעו על /תוכננושתכניות או מסמכים אחרים 

או י להטיל על המזמין כדהמזמין/המנהל אין באישור  . מכל מקום,מאחריותו המקצועית המלאה
 ולכל הנובע מיישומם.עבודות התכנון אחריות כלשהי לטיב מי מטעמו 

או על תקנותיו  1965-חוק התכנון והבנייה תשכ"המהוראות ביצע המתכנן את העבודות בסטייה  .9.3
ו/או מהוראות הסכם זה או שביצע את קובץ הנחיות התכנון , תקן מחייב ,צו ,תקנהבסטייה מכל 

או שלא ברמה או בטיב הנאותים, זכאי המזמין, בנוסף לכל זכות  ראו באיחו רבחסהעבודות 
נזקים שייגרמו למזמין והמתכנן פיצוי מלא על הפסדים מדין, לקבל וההסכם הפי -אחרת על
 .מכךכתוצאה 

פי -עללו שהמתכנן אחראי ג' תשלומים בגין נזק ידי בית המשפט לשלם לצד -יחוייב המזמין על .9.4
או מי מטעמו ל כל סכום שהמזמין עה המתכנן חייב בשפוי מלא לטובת המזמין הסכם, יהיה

, ובלבד שלמתכנן ניתנה הודעה ביחס לכך וניתנה לו הזדמנות ידי בית המשפט-עלבו יחוייב 
  להתגונן.

הפרת בשל הפסדים והוצאות שייגרמו בגין זכות המזמין לקבל פיצוי לגרוע מאמור כדי באין 
  . ההסכם

  ביטוח  .10



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

 

 18 

לבצע מתחייב  "נותן השירות"כל דין, לפי חוזה זה ו/או  נותן השירות לפימבלי לגרוע מאחריות  .10.1
 ,ג', כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצורף כנספח את הביטוחים הבאיםעל חשבונו, 

 ת החוזה וכל הארכה שלו.ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופ

ן השירות" ועל חשבונו ובאופן רצוף כל עוד יש לו ידי "נות-ביטוח אחריות מקצועית יחודש על
 אחריות לפי דין.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : .10.1.1

 $ לתקופה. 500,000 -$ למקרה ו   500,000

 "ביט". הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
 ות של לפחות :ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחרי .10.1.2

 $  למקרה ולתקופה.  5,000,000  - $  לעובד  ו  1,500,000

" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים נותן השירות]מובן שעל "
 [.ועובדי בגיןכחוק, 

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת  "נותן השירות"
 הוא יבצע ביטוח זה. –כי מייד לכשיעסיק עובדים 

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות : .10.1.3

 $  לתקופה.  500,000 - $ למקרה  ו  500,000

ש לו אחריות כל עוד י על חשבונו " מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זונותן השירות"
 .עפ"י דין

 בכפוף למפורט להלן :
 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : .א

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.הוצאת דיבה  -

 .אובדן מסמכים -

ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  אובדן השימוש -
 ביטוח.

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. .ב

 חודשים. 6וי" של לפחות הפוליסה תכלול "תקופת גיל .ג

 בפוליסה יחול רק בגין נזק הדרגתי אך לא בגין נזק תאונתי."חריג זיהום"  .ד

אשכול גליל מזרחי בע"מ " ו/או רשויות ו/או   …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .10.2
 מקומיות החברות באשכול .

 (.יתבביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצוע )+ סעיף אחריות צולבת
 נוסחאישור מחברת הביטוח, עפ"י ה למזמין" ימציא נותן השירות"במעמד חתימת החוזה,  .10.3

 , אשר יכלול בין השאר :ג'כנספח  המצ"ב

 קיים הסדר לתשלום הפרמיות.אישור ש .א
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ייכנס  הביטול לא/צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסות  צמצוםאישור שבכל מקרה של  .ב
מבוטח וגם ודעה על כך במכתב רשום גם ליום ממועד מתן ה 30לתוקף בטרם חלפו 

              ל"אשכול".

יום לפני תום  15מתחייב להמציא ל"מזמיןה" אישור חדש, לפחות  "נותן השירות"
 תוקפו של כל אישור, כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.

ביטוחים  " רשאי לבצענותן השירותהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו" .10.4
 .אחריותומלוא ניו, על מנת לכסות את ינוספים כראות ע

מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה  "נותן השירות" .10.5
 ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

 ית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל.יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמ "נותן השירות" .10.6

 ההסכםתקופת הסכם /ביטול/סיום  .11

 שממועד חתימתו ועד השלמת הפרויקט.הסכם זה הינו לתקופה  .11.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המתכנן, בכל עת וללא  .11.2
א כל למתכנן לא תה .ימים 14של  ,מראש ובכתבלמתכנן, כפוף למסירת הודעה נימוק, ב

ידו -ובוצעו עלשהוזמנו העבודות תשלומים שיגיעו לו בגין ביחס ללמעט טענה/תביעה בגין כך, 
 .בפועל

לעיל, הפרת כל אחת מההוראות שלהלן תחשב הפרה  12.3מוסכם כי בנוסף לאמור בסעיף  .11.3
 :לאלתר להביא הסכם זה לקיצויסודית, אשר תאפשר למזמין, בין השאר, 

, המהווים סעיפים עיקריים  10, 9, 6 ,5 ,4 סעיפיםאות המתכנן הפר את אחת מהור .11.3.1
 בהסכם והוא לא תיקנה מיד לאחר התראה של המנהל;

ידי -שהוזהר עללאחר  והמתכנן,הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם  מתכנןה .11.3.2
  ;לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראהבכתב,  המנהל

 סכם.העונה על דרישות ה טוח אינויאו שהב מתכנןטוח של היפקע הב .11.3.3
 ;נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית מתכנןה .11.3.4
או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא  מתכנןה .11.3.5

 ימים; 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
 ן;או חלק עבודותרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכול מתכנןה .11.3.6
 העבודות בניגוד להוראות הדין.את בצע מ מתכנןה כי ,המזמין לדעת ,יוכח .11.3.7

לפי קביעת  ,התמורהמ היחסי וחלקאת  מתכנןישלם המזמין להופסקה/בוטלה ההתקשרות,  .11.4
ידי -עלבפועל שבוצעו טיב, באיכות ובהיקף העבודות בהתחשב בהמנהל ובאישור המזמין, 

ן עקב מעשי או מחדלי המתכנן בניכוי פיצויים ו/או עלויות ו/או הוצאות שנגרמו למזמי המתכנן,
פי הוראות ההסכם -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -או עקב הפרת ההסכם 

 והדין. 

סילוק מלא ומוחלט של כל ידי המתכנן תהווה הסכמה של המתכנן ל-קבלת התשלום כאמור על .11.5
 מתכנןללכאורה ייגרמו /מואובדן רווח צפוי או הוצאות שנגר ,הפסד ,נזק בגין כלתביעה או טענה 

ביצוע העבודות למתכנן אחר והמתכנן לא יתנגד למסירת המשך וההסכם הפסקת/ביטול מחמת 
 לכך.

המתכנן יהיה אחראי לכך, שכל החתימות הנדרשות ממנו לשם קבלת היתרים ו/או לתעודות גמר  .11.6
 .העבודותביצוע ייחתמו כאמור על כל מסמך שיידרש לשם המשך  -מכל סוג שהוא 

 להלן. 13כאמור, יפעל המתכנן כאמור בסעיף  הובא ההסכם לידי גמר .11.7

אין בהפסקת/בביטול ההסכם כדי לשחרר את המתכנן מהתחייבויותיו בהסכם, אשר מעצם טיבן  .11.8
 ידי מי מטעמו. -ידו או על-וטבען נמשכות גם לאחר ההסכם ומתייחסות לעבודות שבוצעו על
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ידי -וזאת על -ימים ממועד הפסקתה  60תוך  -פסקה למזמין עומדת הזכות לחדש התקשרות שהו .11.9
הודעה זו תחייב את המתכנן להמשיך בביצוע העבודות, כאשר המזמין.  ל"מנכהודעה בכתב של 

חשבון התמורה המגיעה למתכנן, כשהוא -ידי המזמין ייזקף על-התשלום החלקי ששולם כבר על
 צמוד למדד הבניה. 

 יןוציוד למזמ תכניותמסירת מסמכים,  .12

במסגרת הפרוייקט או המצויים הבעלות על כל המסמכים שהמתכנן קיבל על עצמו להכינם  .12.1
יהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. המתכנן יהיה  והמזמין מזמיןברשותו ייחשבו כרכוש ה

הפרת זכויות יוצרים או בעילת , לרבות ומסמכים אלומנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע 
פי -תחול על וזומובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות  ת עושר וכיו"ב.מכח דיני עשיי

 דין.ההוראות 

 ימים, 3, תוך ימסור המתכנן ,מסיבה אחרתאו הפסקתו עם גמר העבודות או עם גמר ההסכם  .12.2
המסמכים של כל מלאות ( העתקות ידי המנהל/המזמין-באופן שיידרש על)ו/או למזמין למנהל 

לא קבע המנהל באיזה אופן  .העבודות שבוצעוכשהם מעודכנים ומראים את ותו שברשהתכניות ו
גבי דיסקט ממוחשב המכיל את קבצי התכנון שביצע בתוכנת -יוגש החומר, יגיש אותו המתכנן על

Autocad . 

 המתכנן יחזיר למזמין כל ציוד/נכס של המזמין הנמצא ברשותו. .12.3

ו/או שערך  בכל המסמכיםמזמין להשתמש ת, רשאי הועבודה ביטול/בכל מקרה של הפסקת .12.4
ללא צורך בהסכמת  -אחר גורם המתכנן וכן להמשיך את עבודות התכנון באמצעות ברשות 
 המתכנן.

המסמכים, הציוד להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כלל המתכנן ידאג הופסק/בוטל ההסכם,  .12.5
 , תוך מתן הסברים והדרכה )ככל שיידרש(.והמידע

פרוט  ,לפי דרישתו לתת למזמין,חייב המתכנן מתבתקופת הבדק, רויקט וכן הפמהלך ביצוע ב .12.6
 ככל שיידרש. - ידי המנהל-תוך הזמן שייקבע על ומסמכים,נוסף 

 המתכנן קבלן עצמאי .13

 המתכנן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות למזמין. .13.1

יחסי עובד  י ליצור בין המתכנן לבין המזמיןהמתכנן מצהיר כי אין בהסכם, או בתנאי מתנאיו, כד .13.2
יהיו וייחשבו כעובדי מי מטעמו כל ו, וכי הוא או יריבות משפטית כלשהי ומעביד או יחסי שותפות

 המתכנן בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. 

תשלומים למס  ,וציאליות, ניכוייםלרבות שכר עבודה, זכויות ס ,כל התשלומים לעובדי המתכנן .13.3
הסיכונים והאחריות  ,כל ההוצאות, תשלומי חובה וכו' והכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה

והמזמין לא יהא אחראי לכך,  -ידו במלואם ובמועדם -ישולמו על ,יחולו על המתכנןלכך בקשר 
 . דרךבכל 

א וכי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו המתכנן מצהיר כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ" .13.4
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. -בחוק וכי חוק העסקת עובדים על

הסכם ההמתכנן מצהיר כי ברור לו ומוסכם עליו, כי ההרשאה הניתנת לו בהתאם להוראות  .13.5
   .פרק זהב התחייבויותיוובסיס הצהרותיו -, ניתנת לו, בין השאר, עלבווהתמורה הנקובה 

ידי צד ג' כנגד -בגין כל תובענה שתוגש על , מיד עם דרישתו,תחייב לשפות את המזמיןהמתכנן מ .13.6
המזמין, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או 

 בעילות אחרות הנובעות מהתקשרותו עם צד ג' בקשר לפרוייקט.

ין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד או מהמזממטעמו או מי המתכנן בכל מקרה בו יתבע,  .13.7
ידי ערכאה שיפוטית או כל גורם -מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

יחסי עובד ומעביד, יחושב שכרו הראוי או התקיימו אחר כלשהו, כי בינו לבין המזמין מתקיימים 
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ויראו את בהסכם ף "התמורה" מהתמורה הנקובה בסעי 60%בסיס -של המתכנן כעובד על
מיד עם דרישתו  ,המתכנן ישיב למזמין -במקרה כזה  .התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה

ממועד מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק,  40%את ההפרש בשיעור  ,הראשונה
פי כל -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על -תשלום התמורה ועד התשלום בפועל 

  דין. 
ידי עובד -ידי המתכנן ובין אם תועלה על-עלה התביעה כלפי המזמין עלוהאמור יחול, בין אם ת

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר, הקשור בו, ובהקשר זה -של המתכנן ו/או על
 יראו את המתכנן כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו למתכנן.

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים   שמירת .14

כל דבר על מתחייב לשמור בסוד הוא  ,הסכםהפי -עלהמתכנן מבלי לגרוע מהתחייבויות של  .14.1
המידע הסודי(, ולנקוט  - שהובא לידיעתו עקב ההסכם או במהלך ביצועו או לאחר השלמתו )להלן

 סודי.המידע ההעובדים מטעמו, ישמרו על סודיות שגורמים בכל אמצעי כדי להבטיח 

המתכנן מתחייב שהוא או מי מטעמו העוסק בפרוייקט לא יהיו במצב של ניגוד עניינים בין  .14.2
עיסוקיהם האחרים לבין ביצוע העבודות. המתכנן מתחייב לדווח למזמין, מיד, על כל עניין שיש 

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

, כי הוא מתחייב 2/11נן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' המתכ .14.3
פי נוהל זה ולקיים את כלל הוראותיו, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש -לנהוג על

 .ידי הגורמים הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי בחוזה-לניגוד עניינים ובחינתו על

בסיס התחייבויותיו -התקשר עמו בהסכם, בין השאר, על שהאשכולידוע לו  המתכנן מצהיר כי .14.4
  אלה לעיל וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 .לעובד הרשות ו/או לחבר אשכול/אשכול הוא נעדר קרבהמצהיר בזאת כי מתכנן ה .14.5

   -אספקת שירותים בחירום .15

 מתחייב לספק את השירותים, גם בתקופת חירום.המתכנן 

 הוראות שונות .16

, מבלי לקבל את הסכם לכל צד ג'הלפי ו/או את חובותיו המזמין רשאי להעביר את זכויותיו  .16.1
כל המתכנן לא ידרוש כל תוספת תמורה בגין כך ויהיה מחוייב בהסכמת המתכנן לכך. 

 הסכם.בהתחייבויותיו 

לפיו ואינו חובה ו המתכנן אינו רשאי להסב או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו או כל זכות א .16.2
 מראש -לכך ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין את רשאי למסור לאחר 

  מכל מקום, האחריות לביצוע עבודות התכנון תהיה של המתכנן בלבד. בכתב.ו
הסכם, כולן או מקצתן, הפי -העביר המתכנן זכויותיו או חובותיו עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

 אחראי למילוי כל התחייבויותיו.יהיה ר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר, הוא או מס

לפי הוראות כל דין, או או הסכם הלא השתמש המזמין או לא הפעיל זכות כלשהי מזכויותיו לפי  .16.3
ראה הדבר כויתור על אותה ילא י - נתן המזמין אורכה כלשהי למתכנן לביצוע התחייבויותיו

 זכות.

ידי הצדדים, לא יהיה להם כל ערך -נוי או תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו עלכל שי .16.4
 תוקף.ו

 .פי דין-המזמין עלשלטונית או ציבורית של  הסמכות או חובמכל , כדי לגרוע בהסכםאמור באין  .16.5

כראיה  וופנקסי מזמיןבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ישמשו ספרי החשבונות של ה .16.6
 מתכנן,כנכון. המזמין רשאי לקזז כל סכום שמגיע לו מה -חלה חזקה חלוטה על תוכנם מכרעת ו

 .מתכנןמכל סכום המגיע או שיגיע ל ,זה ובין בדרך אחרת הסכםפי -בין על

 הודעות ומענים .17
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 .להסכםהסכם הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .17.1

בדואר רשום או תימסר ביד  ידי צד למשנהו בהתאם להסכם, תישלח-כל הודעה שתישלח על .17.2
 ימים מיום משלוחה או מיום מסירתה ביד. 3ותיחשב כנמסרת תוך 

____________________   __________________ 
 המתכנן        המזמין    

 באמצעות מורשי החתימה מטעמם
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 1ב'נספח 

  דרישות התכנון

 :דרישות התכנון
 

הדרישות הכלולים בהסכם זה, על כלל נספחיו וכן את דרישות התכנון תכלולנה את כלל השירותים ו
  הדרישות המפורטות להלן. 

]להסרת ספק, הגם שלשם הנוחות, הדרישות מסודרות לפי שלבים, הרי שכל אחת מההוראות חלה 
 ומחייבת את נותן השירות בכל שלב מבין השלבים הכלולים בשירותי התכנון[. 

  

 תכנון ראשוני ומוקדם .1
 

 העובדתי והתכנוני הקיים;בחינת המצב  .1.1

 תכנון ראשוני; .1.2

 תכנון מוקדם; .1.3

 תכנון סופי; .1.4

 )ככל שיידרש(; חקלאות ופיתוח הכפרבירור הפרוגרמה מול משרד ה .1.5

 חקירות ובדיקות מוקדמות, לרבות ביחס לשטח הפרויקט והתב"ע החלה עליו; .1.6

 הכנת חלופות והצגתם למזמין לצורך בחירת החלופה המתאימה ביותר; .1.7

ים או הדמיות לצורך הצגת התכנון והחלופות הרלבנטיות בטרם קבלת החלטה על הכנת מודל .1.8
 החלופה המתאימה ביותר למזמין;

 ;ההכנת תכניות מוקדמות למבנ .1.9

מסירת נתונים ומידע מתאימים ליועצים השונים וכן ריכוז של אומדן ראשוני של כל היועצים /  .1.10
 המתכננים לביצוע העבודות באתר;

 . מודולריבשלבים בהתאם לתקצוב/ תכנון את רצון האשכול לביצוע תכנון ן התכנון יביא בחשבו .1.11

 

 תכנון מפורט ותכניות עבודה .2

   ;ביצוע כל עבודות התכנון לפי הפרוגרמה המאושרת .2.1

 

כלל התכנון ומסמכי התכנון שיבצע המתכנן יתאמו את הוראות הדין, את התקנים )עבודה,  .2.2
רלבנטיות ואת הפרוגרמה המאושרת, לרבות את בטיחות וכו'( ואת דרישות כל הרשויות ה

 ;החקלאות ופיתוח הכפרדרישות משרד 

 

 ביצוע עבודות התכנון ייעשה בתאום תכנוני מלא עם שאר תכניות ומפרטי היועצים בפרויקט; .2.3
 

בתיאום עם  עריכת תכניות עבודה מפורטות, תכניות פרטים, מפרטים וכתבי כמויות נדרשים .2.4
 ; היועצים

 

 )לרבות פגישות ותיאומים( לבניית המבנה מתכנן, סיוע בהכנת מסמכי המכרז הכנת אומדן .2.5
 ידי המזמין;-הכל כפי הנדרש על -במידת הצורך 

 

השתתפות בסיור/י קבלנים ומתן מענה בכתב לשאלות רלבנטיות לתכנון של הקבלנים, אם  .2.6
 יידרש;

 

ידת הצורך, לרבות מתן תשובות לשאלות הבהרה או השלמת מידע, כולל עדכון התכניות במ .2.7
 עדכון חישוב הכמויות בהתאם;

 

בתיאום למול התקציב המגויס  הכנת אומדן מתכנן לאורך כל שלבי ההליך )וביחס לכל היועצים( .2.8
 ;על ידי האשכול להקמת המבנה

 
 

 רישוי .3
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בקשר עם רשויות , הנדרשים מאת ההיתריםהשיונות וירהאישורים, הבהשגת בהשגת וטיפול  .3.1
 רבות לצורך קבלת היתר/י בניה; עבודות התכנון, ל

עבודה, ליווי תאום וקבלת אישור לתכניות מכל הגורמים הנדרשים, לרבות המזמין, המנהל,  .3.2
 משרד, הרשויות הרלבנטיות, יתר היועצים וכן ביצוע תיקון התכניות, כפי שיידרש;ה

 טיפול בקבלת היתר/י הבניה; .3.3

 לתחילת השימוש במבנה.  4ס טיפול בקבלת טופו עליון על ביצוע העבודות פיקוח .4

 

 כללי .5

 החקלאות ופיתוח הכפרלפי כללי ונהלי משרד  -נותן השירות מתחייב לבצע את כלל השירותים  .5.1
 ו/או לפי דרישת המנהל והמזמין, כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

נותן השירות יבצע תיאום תכנון מול כל היועצים מטעמו ויפקח על תיאום וביצוע עבודות התכנון  .5.2
 ם בפרויקט. שלה

לצורך ביצוע עבודות התכנון, יעסיק נותן השירות מטעמו את כל היועצים ו/או המתכננים  .5.3
שיידרשו לצורך כך )ובכלל כך, יועץ קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה, מים וביוב, בטיחות, 

כל  וכן , תברואהגינון, נגישות, מיזוג אוויר, פיתוח, מעליות, יועץ ביסוס, תקשורת, כיבוי אש
  (. של תחנת הסגריועץ/מתכנן נוסף אחר הדרוש באופן רגיל לביצוע עבודות לתכנון 

היה ויידרש יועץ שלא ניתן היה לצפות מראש את נחיצותו לטובת הפרויקט ושבדרך כלל אינו 
)למשל: יועץ זיהום קרקע, קרינה, בעיות מי  תחנת הסגרנכלל בצוות יועצים לתכנון והקמה של 

  חשבון המזמין.-תהיה עלותו על -אקוסטיות חריגות וכיו"ב( תהום, בעיות 
 

ידי כלל היועצים, לרבות טיב ואיכותם עבודות -נותן השירות אחראי לביצוע כלל השירותים על
  התכנון שלהם, לרבות למידת התאמתם ליתר עבודות היועצים בפרויקט.

 
וע מאחריות יתר היועצים בפרויקט כן מובהר כי אין באחריות נותן השירות לפי ההסכם, כדי לגר

 על טיב עבודתם. 

  השתתפות בכל הפגישות והישיבות הנוגעות לפרויקט, ככל שיידרש;  .5.4

 מתן חוו"ד במסגרת הליכים משפטיים הנוגעים לפרויקט ביחס לעבודות התכנון; .5.5

במסמכי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת אגף התכנון וההנדסה  ןהמצוירלבנטי כל שירות  .5.6
תעריפים ונוהלים  -ו/או ב"ספר הצהוב במהדורתו האחרונה והעדכנית  -רד הבינוי והשיכון במש

להסרת  .קובץ הנחיות התכנון( - )להלן" )במהדורתו המעודכנת ביותר( 1996לעבודות תכנון יולי 
 פי הוראות ההסכם בלבד;-ספק, ענייני התמורה והתעריפים ייקבעו על

 בהסכם; כל דרישה נוספת הנדרשת במסגרת .5.7

 השירותים.מקובל לספקו במסגרת ושנדרש לפי נסיבות הענין שכל שירות נוסף  .5.8
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 ספח ג'נ

 ישור  עריכת  ביטוחא

 
 לכבוד

 )להלן : "האשכול"(    אשכול גליל מזרחי
 1227000מרכז העסקים, צומת כח, ד.נ. גליל עליון 

 [1200000  , ראש פינה612]כתובת למכתבים : פארק התעשיות צח"ר, ת.ד. 
 

 
 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
 תחנת הסגר אזוריתו מבנה ציבור ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת נשוא אישור זה : .1

 
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3

 
 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 $  לתקופה[.  500,000 -$  למקרה ו   500,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ
 "ביט".הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

 האשכול" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף"פוליסה זו מורחבת לכסות את 
 לסעיף אחריות צולבת.

 
 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 
 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4

 
 $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 

 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  - ובד  ו$ לע  1,500,000]לפחות :  
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 האשכול"  היה ויחשב כמעביד של מי מעובדי המבוטח וכן"פוליסה זו מורחבת לכסות את 
 האשכול" כלפי עובדי המבוטח."בגין אחריותו השילוחית של 

 
 $.  …………………:  השתתפות עצמית 

 
 ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של : .5

 
 $  לתקופה  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 $  לתקופה[.  500,000  - $  למקרה  ו  500,000  - ]הערה :  בשום אופן לא פחות מ
 האשכול" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף"פוליסה זו מורחבת לכסות את 

 האשכול"."אחריות צולבת. הפוליסה אינה מכסה תביעות של המבוטח כלפי  לסעיף
 

 כיסוי רטרואקטיבי בתוקף מ : ..............................
 

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  
 

 
 
 
 

 בכפוף למפורט להלן :
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 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : 5.1

 ות.או שם רע או פגיעה בפרטיהוצאת דיבה  -

 .אובדן מסמכים -

ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  אובדן השימוש -
  ביטוח.

 
 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 5.2

 
 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.3

 
 בפוליסה לא יחול בגין נזק תאונתי."חריג זיהום"  5.4

 
 

 אישור זה :   האשכול" לצורך"הגדרת  .6

 אשכול"."אשכול גליל מזרחי בע"מ ו/או כל הרשויות המאוגדות ב

 

האשכול",  אשר לא ידרשו להפעיל ע"י " כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .7
 .את ביטוחיהם

 
שינוי של שבכל מקרה וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .8

יום ממועד מתן  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  שינוי לרעהה –ו/או ביטול הפוליסות  לרעה
            .                                                                                                          אשכול""מבוטח וגם לההודעה על כך במכתב רשום גם ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 '1דנספח 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
  1976 -ם, תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי

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

  
_________________________________________ אצל המציע -אני משמש כ .1

למכרז פומבי מס' (,  שהגיש הצעה המציע - ________ )להלן____________________
, אשר פרסם אשכול גליל מזרחי לביצוע העבודות נשוא המכרז, ומוסמך המכרז( -)להלן  05/2019

 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

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

 בתצהיר זה: .3

גם בעל  השליטה בו או תאגיד  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו 

  של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .1981-התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי(       -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש  .4

 במשבצת המתאימה [: Xלסמן 

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

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

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מום, התשמ"זמיני
 ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_________ 
 חתימה         

 אישור

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

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

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2'דנספח 

 1976 -ת גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאו

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

ש להתקשר עם עורך "( המבקהמציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:
התקשרות מספר _______לאספקת שירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול 
והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת בניין עבור הרשויות החברות באשכול גליל 

 ם המציע. מזרחי בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בש

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

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

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998 -ון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלחוק שווי 9)במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה(

     עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

      עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

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

, הוא פנה כאמור 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום 
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה  פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
_ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ברחוב ___________

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________              ____________________         _____________ 
 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 נספח ד'3

 העדר קרבה  עלהצהרה 

 תאריך: _________
 לכבוד

  גליל מזרחיאשכול 
 

 א.ג.נ.,
 

 אשכול/אשכול בה/העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר הצהרה בדבר קירהנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על מועצה"חבר 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לחוזה או לעסקה עם האשכול; לעניין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2
 הקובע: 

יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר לא  המועצה"חבר  
חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -אשכול" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

א יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או "פקיד או עובד של עירייה ל
ובשום עבודה המבוצעת  המועצהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -על ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

לי: בן  ת המיותר()מחק אבין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול יש / אין  2.1
 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו.

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול  –בן  ק את המיותר()מחיש/ אין לי  2.3
 או במוסדות האשכול.

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 מלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ו 4
 
( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת האשכול ברוב 
 ו ברשומות.לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמ

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
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 4ד'נספח 

 ותיאור ניסיון המציע מציערטי פ

 

 שם המציע: _______________________  .1

 מס' התאגיד / עוסק מורשה: __________________________                    .2

 ה :________________________שנת יסוד התאגיד / עוסק מורש .3

 כתובת המציע:_________________________________________________________ .4

 טלפון:_________________________ פקס:__________________________________ .5

 דואר אלקטרוני: _______________________________________________________ .6

ע:_________________ תפקיד:_________________, טל' סלולארי: שם איש הקשר במצי .7

______________________ 

  שמות בעלי המציע: .8

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 __._____________________ ת.ז. _____________________3

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

 שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________________ .9

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ______ ת.ז. _______________________._______________3
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  - צוות המציע .1

ככל שהמציע יקבע כזוכה )ידוע לנו כי הצוות  לאשכול,שיספקו שירותים  אדריכליםלהלן פירוט צוות 
  -ככל שהמציע יקבע כזוכה(  אשכוללהמוצע /יירשם להלן יידרש לספק שירות 

ק בעבודה ות ותק בתחום  מספר רישיון השכלה  שם  תפקיד 
אצל המציע / 

 עם המציע 

      פרויקט לווה מ

      אחר

      אחר

      אחר

 

 הינו כדלקמן:לעניין ניסיון ניסיון המציע לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .2

שם  מס'
 הפרויקט

תיאור 
תמציתי 

של 
 הפרויקט 

היקף 
כספי של 

 הפרוייקט 

תקופת 
 + הביצוע

סטטוס 
 פרוייקט

תיאור 
ים השירות

 שהוענקו 

זהות מזמין 
 העבודה

איש הקשר  
אצל מזמין 

העבודה 
 ותפקידו

פרטים 
ליצירת 

 קשר 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 

 ____________פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:_________________________ .3

מצ"ב טופס להוכחת ניסיון קודם / אישור רשויות בדבר ניסיון קודם, התומך בניסיון המציע ביחס לכל אחד מן  .4
 .הפרויקטים המפורטים בטבלה לעיל

הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים  .5
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל. חכ"ל ההאמורים על ידי נציג 

 תאריך: ______________ שם מלא: _______________  חתימה: __________________
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 אישור עו"ד

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

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

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 5ד'ספח נ           

  תצהיר

  מטעם המציעפרוייקט לווה מ –להוכחת ניסיון איש הצוות 

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

בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' והנני חותם על תצהיר זה אצל המציע, כ __________ אני משמש  .1
)להלן  כלבייה-תחנת הסגר אזוריתמבנה ציבור ויעוץ ותכנון אדריכלי לפרויקט הקמת למתן שירותי  _______

 (.האשכול -)להלן אשכול גליל מזרחיעבור  (המכרז -

-חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"חב כהגדרתו, יכליםוהאדר בפנקס המהנדסים םרשוהאדריכל  הנני .2
 בתוקף.אדריכל מצ"ב לתצהיר זה רישיון . 1958

 .אני מועסק אצל המציע כשכיר החל משנת __________________________ .3

במידה והמציע יקבע כזוכה  האשכול,ידוע לי כי המציע הציג אותי כמועמד מטעמו לביצוע שירותים עבור  .4
 . האשכולאת מסמכי המכרז ואני מתחייב לעמוד בדרישות  במכרז, קראתי

 הוא כמפורט להלןותכנון אדריכלי של פרויקטים  ניסיוני המקצועי בביצוע שירותים של ייעוץ .5

שם  מס'
 הפרויקט

תיאור 
תמציתי 

של 
 הפרויקט 

היקף 
כספי של 
 פרויקט 

תקופת 
+  הביצוע

סטטוס 
 פרוייקט 

תיאור 
השירותים 
 שהוענקו 

מין זהות מז
 העבודה

איש הקשר  
אצל מזמין 

העבודה 
 ותפקידו

פרטים 
 ליצירת קשר 

1.  

 

       

2.  

 

       

3.  

 

       

4.  

 

       

5.  

 

       

  מצ"ב קו"ח
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ריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים ה .6
 מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.  ולהאשכעל ידי נציג 

 תאריך: ______________ שם מלא: _______________  חתימה: __________________

 

 אישור עו"ד

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

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

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור ממליץ / רשות  - קודם ניסיון להוכחת טופס

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

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

 ______________________________________________________שם הגוף מזמין העבודה: __

 תיאור כללי של הפרויקט: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________.___________________________ 

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

 מועד תחילת ביצוע הפרויקט:

 מועד סיום הפרויקט:

 :פרטי איש קשר בגוף מזמין העבודה המצוין לעיל

 שם מלא: ___________________________  תפקיד: ________________________________

 ___________________  דוא"ל: _________________________________טלפונים: ________

 

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

 ./ בשלב________________ וכי הפרויקט הסתייםאת שלב הביצוע  בפרויקט הנ"ל

הינו תכנון אדריכלי בפרויקט צוע שירותי ייעוץ, מטעם המציע אשר עבד מולנו ישירות בביאדריכל ה

 . ______________________________ 

 

 חותמת וחתימת איש הקשר: _____________________________________________________
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 8ד'ספח נ

 תצהיר איתנות פיננסית הצהרה בדבר העדר חדלות פרעון / 

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

  

אני המציע ______________________________________________ / משמש כ  .1
ו/או  המבקש – ___________________________ אצל המציע _____________________  )להלן

אשכול גליל מזרחי שפורסם ע"י  ______________מס'  פומביהצעה במכרז (, אשר מגיש המציע 
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

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

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

1981 . 

ידוע למציע ואנו מסכימים לכך, כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה, המועצה תהיה רשאית  .4
 לפסול את הצעתי.

 וכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ות .5

 

__________ 
 חתימה   

 

 

 אישור

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

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

 

 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 9ד'נספח            

 סודיות לשמירת התחייבות

 לכבוד

 אשכול גליל מזרחי

 שלום רב,

 

 ________________________________ :שם

 ________________________________ :ז.ת

 במהלך להיחשף, עשוי המשרד( ולכן אני -סק ע"י _______________________ )להלןואני עובד/מוע :והואיל
 חשיבות יש ואשר יינתנו ע"י המשרד ש להליכים הנוגע , למידע האשכולתכנון עבור /  הייעוץ שירותי

 .חשיפתם-ובאי סודיותם על בשמירה

 :כדלקמןחכ"ל ה כלפי מתחייב לפיכך,  הנני

 

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

פרסם, ל לא מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע ספק, ומבלי הסר למען .האשכול ידי על כפי שייקבעו הנדרשים
 לבין ו המשרד בי ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להעביר,  להודיע, 

  .להאשכו

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

________    ___________ 

  חתימה    תאריך  
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 10ד נספח

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות / 

 

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

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

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

 .האשכול

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

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

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

 ..לאשכולהשירותים 

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

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים 

 נושא מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  ייהפנ
 בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד ושעלולים האשכול,  את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או

 .כאמור השירותים למתן

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    מציעה וחתימת שם
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 'הנספח 

 פרטים חסויים בהצעה 

 

 לחתום על האחרים. יש למציעים יועברו ולא חסויים יהיו בהצעתנו הבאיםהמסמכים  / שהסעיפים מבקשים הננו
 בהצעתכם: חסויים חלקים אין אם גם ולהגישו זה טופס

 

 

 

 _____________________________________________________________/ המסמכים:  הסעיף 'מס

_______________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________ :הנימוק לחיסיון המבוקש נושא

_______________________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________: ______עמוד בהצעתנומס' 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______  _________   ___________________ 

   חתימה                 המציע שם   תאריך
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 נספח ו'

 נוהל הפעלת כלביות

 מצורף כקובץ נפרד
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 ז'נספח 
 

 מסמך עקרונות ראשוני לתכנון המבנה

אשכול גליל מזרחי מעוניין להקים כלבייה אזורית שתהווה דוגמא ומופת לכלביות הפרוסות ברחבי הארץ. ייחודה 
של  להתחשבות מקסימלית בדרישות ההתנהגותיותהמקדים והירידה לפרטים, בהתאם של כלבייה זו הינו בתכנון 

. לפרויקט מסוג זה נדרש אדריכל יצירתי, וירוק ככל הניתן חדשני, ועיצוב ייחודי הכלבים והחתולים, בצרכיהם
צירתי ליצירת היודע לרדת לפרטים הקטנים ולהעמיק בם, המעוניין לקחת על עצמו אתגר בתכנון חדשני, ייחודי וי

 כלבייה שתהא בית חם לחיות וגאווה לגליל המזרחי כולו.

 

 פרוגראמה ראשונית

 אתגרים ודגשים:
  אופטימליתאקוסטיקה ו רעשבידוד 
 ניקיון ומניעת מחלות -וסטריליזציה מניעת לכלוך 
 מניעת ריחותסירקולציה ול -איוורור  
 חצר מפוצלת 
 ניקוז 
 יהמערכת מחזור להשק -שיטת מים אפורים 
 קירור בקיץ, חימום בחורף -מזג אוויר 
 חלונות ופתחים גדולים -אור יום 
 חומרים חזקים ועמידים בפני מגע הכלבים הגדולים, נשיכות, בלאי וכד' -עמידות 
 נגישות לנכים 
 ות, צמצום עלויות תפעול ואחזקה ככל הניתן על ידי תכנון יעילפרקטי 

 

 שטח פנים הכלבייה:

 תאים לכלבים: 70עד  50
 מ"ר )נתון לדיון( 7.5 -וחלק חיצוני מ"ר 5 -כל תא כולל חלק פנימי 
 תאים  15-חימום ב אמצעי 
  בתאיםיותקנו פתחי הרחה 
  בעשרה תאים -ללא מגע חכם האכלה פתח 
  ציוד ניקיון ייעודי לתאעמדת וצב תתא מחוץ לכל 
  ד החקלאותבהתאם להנחיות משר -, למטרת יכולת ניקוז מים כמתבקשבשיפועהתאים ייבנו 
 יםהפנימי בתאיםקרת אקלים תתאפשר ב 
 כיסוי בקרמיקה לאורך כל פנים התא 
 תאים במבנה נפרד לגורים קטנים 10 -פיצול למתחם גורייה 
 עם הגבהה  מחומר עמיד וקשיח -מיטות 
 לחלל האימוץו למרפאה ,לחדר הקבלה -הפנימיים גישה ישירה מהתאים 
 מתקני אוכל ומים 
 מערכת לשטיפת התאים 
 מתחם מקורה 
 נקודת חשמל בכל תא -חימום, איוורור, תאורה -הכנות מראש לחשמל 
 2 בצמוד למרפאה -שניים ארוכי טווח )גדולים( -כלובי אשפוז 
 15  וכלבים מסוכניםתאי הסגר 
 שירותים )מונגשים לנכים(.תא מקלחת ו 
 חדר כלבן 
  חדר מזון 
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  חתוליה
 10 תאים לחתולים  
  לציוד גדולארון 
 דה בין התאים למתחם החתוליםדלת מפרי 
  מתחם חתולים עם אלמנטים עיצוביים 

 

 בכלבייה באופן כללי
 שער כניסה כפול 
 מחסן לציוד 
 תעלות רחבות -מערכת ניקוז 
 מערכת כריזה 
  מערכת איוורור 
 רצפה אנטיבקטריאלית  -יצוףר 
 טיפול בשפכים 
 טיפול במפגע רעש 

 

 הקבלהמתחם 
 אחריו מתחם משרדים.עמדת קבלה, ואחריה חדר ישיבות ו 
 מרוחק ככל האפשר מהתאים 
 עמדת קפה 
  דלפק קבלה עם עמדת מזכירה 
  חדר לנציג בדיקות משנה 
 למשרדים, לשירותים ולעמדת הכניסה בקבלה -מתחם שמהווה חלל אימוץ וממנו גישה לכל המתחם 
 צמוד לדלפק המזכירה -עמדת עמותה 
 תא שירותים מונגש לנכים 
 בותכיתת לימוד / חדר ישי 

 

 מתחם המשרדים
  עם מבואת מזכירה + פינת ישיבה  -מנהללשכת 
 חדר וטרינרים 
 חדר פקחים 
 2 תאי שירותים 
  מטבחון 
  ממ"ד 

 :מרפאה
 חדר ניתוח 
  חדר טיפול 
 2כלובי אשפוז  
 ארון ציוד 
 פינת מעבדה 
  כיור לשטיפת ידיים 

 שטח חוץ:
  רכבים 20חנייה למינימום 
 מינימום דונם -חצר גדולה 
 2-יות גדולות מפוצלת למתחם לח 
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 רחבת בדיקות משנה עבור משאיות ולוגיסטיקה 
  פינת ישיבה מוצלת 
  גדר ייעודית/חומה 

 

 דונם 2-4מתפרס על שטח של , מטר בנוי 1500 -1000 -ש סה"כ שטח דרו

 שטח מסחרי:

 וכיתת הלימוד רחבת אילוף

 

 יתכן והבנייה תבוצע באופן מודולארי בהתאם לגיוס משאבים -הערה 
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 נספח ח'
  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך

 ,לכבוד
 ( האשכול –)להלן  אשכול גליל מזרחי

 נ.,א.ג.

יעוץ ותכנון אדריכלי לשירותי  - ________ 'מס פומבימכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 תחנת הסגר אזורית )כלבייה(ו מבנה ציבור לפרויקט הקמת

חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, מצהירים,  אנו הח"מ _____________ מס'
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 
 - )להלן נספחיהםקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על  .1

 (.מסמכי המכרז

תבוצענה העבודות נשוא המכרז  וב הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו באתר .2
 את תנאי הסביבה, (, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, לרבותהעבודות -)להלן 

, וכן את ן, את שיטת ביצוען, טיבן, איכותןתנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן של העבודות, את כמות
 ייבויותינו.כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התח

כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
מתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, ומגישים הצעתנו זו 

 (.התשלוםהתמורה ותנאי  - במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז )להלן

 פי-למציע אחר עלו, ולמסור את ביצוע העבודות תנחופשי לקבל או לסרב לקבל הצע האשכולאנו מסכימים כי  .4
 .האשכולואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של  ,הבלעדי והמוחלט ושיקול דעת

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

מים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי י 7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  .5.1
 ידכם.-יקבע עליש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת  .5.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

ן בהתאם ולבצעהחתימה על ההסכם ימים מיום  7תוך  -כולן או חלקן ביצוע העבודות, להיערך ל .5.3
 המכרז.לתנאי 

 - או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם במועד חתימת ההסכם ,להפקיד בידיכם .5.4
כל האישורים וכן העתקים של הנדרשים בהסכם  ואישורי הביטוח פוליסות הביטוח העתקי

 .את הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינוים מכרזב יםנדרשהוהמסמכים האחרים 

הננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים  .6
-ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על-, כאילו היה חתום עללוהמצורפים 

 .האשכולשל  ולבנינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותי האשכולבכתב, כהסכם מחייב בין  אשכולידי ה

כנדרש בהתאם  כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית .7
ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום  להוראות המכרז,
קבע יאו תוך כל מועד אחר כפי שימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/ 7על ההסכם תוך 

 הודעה או התראה כלשהי ללא, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת האשכול
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ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו  מראש
 כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

יותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבו .8
 התחייבויותינו. ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר אתבהתאם להוראות המכרז, אוטונומית 

חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  3אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .9
ידכם לקיים -. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש עלהאשכולידי -או בתקופה נוספת כפי שייקבע עלההצעות ו/

 ללא דיחוי. כןאת התחייבויותינו, נעשה 

פי -אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על -)במקרה של תאגיד(  .10
 מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

אי ידיעה או אי הבנה של תנאי  ה בדברשתתבסס על טענ הדריש/הועים מלהציג כל תביעמוצהר כי נהיה מנ .11
 המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי הננו יהננו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונ .12
קדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל סיון המויעומדים בכל תנאי הנ

סיון ובמספר מתאים יהציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נ
 ביצוע העבודות.לצורך  ומספיק

הינה  תיםשירוהצעתנו לתמורה בגין ביצוע ה הסכם ומסמכי המכרז,בהתאם לכל המפורט במסמכי ה .13
 בצירוף מע"מ כחוק.₪,  -של__________________________________ בסך תשלום גלובלי

ידוע לנו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו, ההצעות ישוקללו ע"פ שקלול איכות / מחיר שנקבע במסמכי  .14
 ., בשיעורים הקבועים בהסכםפ שלבי פרויקטמכרז וכי התשלום בפועל יעשה ע"ה

 
 __________________________________ח.פ. ________________ שם המציע:

 מספר טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________
 

 _______________________ כתובת
 

 _______________________ תאריך
       __________________________ 
 עחתימת המצי                       
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       


