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איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
מכרז פומבי
מס' 6/2022

למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה

חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז

מאי 2022
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מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2022

למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה
 .1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן -האשכול) מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים ,אשר
מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה ,להציע הצעות למתן שירותי ניהול לפרויקט
בתחום האנרגיה (להלן –המכרז) ,והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה ,הסכם
ההתקשרות ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט –  www.eastgalil.org.ilתחת מכרזים .יש להתעדכן
ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 .3פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר תמיר שלום באמצעות פנייה בכתב בלבד ,בדוא"ל
 .tamir@eastgalil.org.ilבאחריות המציע לוודא כי קיבל הודעת דוא"ל בחוזר המאשר את קבלת
הדוא"ל.
 .4ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח ,עד ליום ד' תאריך  18/05/2022בשעה 12:00

יורם אזואלי
מנכ"ל
אשכול רשויות גליל
מזרחי
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נספח א'
מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2022

למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
מרכז העסקים בצומת כוח ,מיקוד 1227000
הודעה ותנאי מכרז
טבלת מועדים

תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה
מועד אחרון לרכישת חוברת
המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות -
במשרדי אשכול גליל מזרחי,
בכתובת מרכז העסקים,
צומת כח ,הגליל העליון.
תיבת המכרזים ממוקמת
בקומה ראשונה.
פתיחת מעטפות
**פתיחת ההצעות תעשה במשרדי אשכול גליל מזרחי ,מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת המעטפות.
 .1כללי
 .1.1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן – האשכול ו/או המזמין) הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח
צו איגוד ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי) ,התשע"ח.2018-
 .1.2האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון
המרכזי (משרדי ממשלה) ,מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת
ההשפעה שלהן.
 .1.3באשכול חברות  18רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:
ארבע עשרה רשויות מקומיות :בוקעתא ,גוש חלב ,חצור הגלילית ,טובא זנגרייה ,יסוד המעלה ,מג'דל
שמס ,מטולה ,מסעדה ,עג'ר ,עין קיניה ,צפת ,קריית שמונה ,קצרין וראש פינה.
ארבע מועצות אזוריות :הגליל העליון ,גולן ,מרום הגליל ומבואות החרמון.
 .2מהות המכרז
 .2.1לאחרונה זכה האשכול בקול קורא אשר פורסם ע"י משרד האנרגיה ( קול קורא מס'  174/2020לקידום
אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים; להלן" :הקול קורא") ,לצורך קידום התייעלות באנרגיה ,ניהול
אנרגיה ,ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ואגירה .הקול הקורא וכן מענה האשכול לקול הקורא מצורף
כנספח למסמכי המכרז.
 .2.2כפועל יוצא מזכייתו כאמור ,מעוניין האשכול להתקשר עם נותן שירותים אשר יסייע לאשכול לגבש
להוציא לפועל ולממש תכנית פעולה אזורית לאנרגיה מקיימת באשכול ,וכן יתן לאשכול שירותים שונים
בתחום האנרגיה בהיבט מרחבי-אזורי ,הכול כמפורט במסמכי המכרז ,ההסכם ומפרט השירותים (נספח
ב'.)1
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 .2.3היקף השעות החודשי שיידרש מהזוכה עומד על  180שעות עבודה בחודש (להלן" :מכסת השעות") .יחד עם
זאת ,האשכול יהיה רשאי להגדיל את מכסת השעות בכפוף למסגרת תקציבית מתאימה או להפחית את
מכסת השעות בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות.
 .2.4התשלום לזוכה יהיה על בסיס חודשי ,בהתאם להצעתו ובכפוף לביצוע כלל השירותים הנדרשים בפועל
בלבד ע"פ הצעתו במכרז ויכלול את כל הוצאות הזוכה לרבות נסיעות ,אחזקת רכב ,ביטוח והוצאות משרד.
למען הסר ספק יובהר ,כי לא תשולם תמורה נוספת בגין שירותים שבוצעו מעבר למכסת השעות .כן יובהר
כי ככל שהזוכה יבצע בחודש שעות בכמות הפחותה ממכסת השעות – יקוזז חלק יחסי מהתמורה בהתאם
להיקף השעות שבוצע בפועל.
מבלי לגרוע מהאמור ,האשכול שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל שלב את שיטת התשלום לתשלום שעתי,
בתיאום מול הזוכה.
 .2.5תנאי מתלה לביצוע השירותים  -קבלת מימון חיצוני ואישור משרד האנרגיה לתחילת ביצוע השירותים
 .2.5.1מובא בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז ,כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת מימון
חיצוני מטעם משרד האנרגיה (להלן" :המימון החיצוני") ואישור משרד האנרגיה לתחילת ביצוע
השירותים ע"י המציע הזוכה .לעניין זה מובהר כי בהעדר אישור משרד האנרגיה לתחילת ביצוע
השירותים ו/או בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור – לא יוזמנו שירותים ו/או שירותים נוספים
מאת הזוכה .כמו כן ,האשכול יהיה רשאי להורות על ביטול זכייתו של הזוכה ,ככל והדבר לא יאושר
ע"י המשרד ,וכן על ביטול ההסכם ,ככל והסכם המכרז נחתם עם הזוכה.
 .2.5.2למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד האשכול לרבות לעניין
הוצאות /השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה ,ככל שלא יתקבל אישור המשרד ו/או המימון
החיצוני מכל סיבה שהיא ו/או במקרה בו תעוכב תחילת השירותים מטעמים הקשורים באישור
המשרד ו/או במימון החיצוני.
 .2.6מבלי לגרוע מהאמור יצוין כי המסגרת התקציבית לביצוע השירותים נשוא המכרז עומדת על כל
התקציבים כפי שיגויסו לעניין זה ע"י האשכול ,כאשר נכון להיום המסגרת התקציבית עומדת ע"ס של
 ₪ 325,000לשנה ,מכוח הקול הקורא.
 .2.7יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,לרבות תמורה ,ביטוחים ,ערבויות וכיו"ב ,הינם בהתאם להסכם
המצורף למסמכי המכרז.
 .2.8הגשת הצעה למכרז משמעה כי המציע מצהיר כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות במכרז מובנות לו וכי
לקח זאת במכלול שיקוליו בטרם הגשת הצעתו במכרז.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ,מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים המפורטים להלן.
 .3.1הגורם שיבצע את השירותים בפועל עבור האשכול (המציע עצמו – בעוסק מורשה /פטור ,או עובד שכיר של
המציע) עומד בדרישות הסף נשוא סעיף  3.1.1או  3.1.2או  3.1.3כדלהלן –
 .3.1.1הנדסאי בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בתחום האנרגיה ובעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול
או בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
או לחלופין
 .3.1.2בעל תואר ראשון בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בנוסף ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות בניהול
או ריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
או לחלופין
 .3.1.3בעל תואר שני בתחום רלוונטי לדרישות תפקיד .בנוסף ,בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול או
בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעיל המציע יצרף להצעתו:
 תעודות  /אישורי לימודים המצביעים על ההשכלה  /הכשרה כאמור. קו"ח. מילוי נספח ניסיון ,המצורף למסמכי המכרז כנספח ד'.34
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 לכל הפחות  2המלצות מטעם לקוחות/מעסיקים עבורם סיפק המציע שירותים מהסוג נשוא תנאיסף.
 ככל שהמועמד/ת אינו המציע – יש לצרף אישור רו"ח /עו"ד של המציע לפיו הנ"ל מועסק/ת ע"יהמציע כשכיר/ה.
מובהר בזאת כי המציע רשאי להציג מועמד אחד בלבד מטעמו לביצוע השירותים בפועל .המועמד
שיוצג במסגרת ההצעה יספק בפועל את השירותים מטעם המציע.
בנוסף מובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי לזמן את המועמד מטעם המציע לראיון התרשמות
בהתאם למפורט במכרז להלן.

 .3.2המציע נעדר זיקה לעובד האשכול ו/ואו חבר מועצה ,כמפורט בהצהרה המצ"ב למסמכי המכרז .המציע
ימלא את ההצהרה בנספח ד' ,2ויצרפה להצעתו במכרז.
 .4אישורים ומסמכים להגשת המכרז
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הסף לעיל ,על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים
להלן.
נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה
בניילוניות/חוצצים .על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי
לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור (קרי ,4.3 ,3.2 ,3.1 ,וכיו"ב).
המשתתפים מתבקשים להניח את הערבון בצמוד להצעה הכספית ,בסוף מסמכי
הצעתם.
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6

.4.7

.4.8
.4.9

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח  /עו"ד למסמך כלשהו – יאושר המסמך כנדרש.
מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  4לעיל.
תעודה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה לצרכי מע"מ .משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף לתעודה
הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.
אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,ע ל ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס ,בהתאם
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
אישור עו"ד ,בשולי כתב הצעה והתחייבות ,לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים בישראל ,לקבלת
כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז,
ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר
ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.
ככל שהמשתתף הנו תאגיד – יש לצרף:
תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי (רשם החברות ,רשם השותפויות וכו');
תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.
ככל שהמשתתף הינו יחיד (עוסק מורשה) – יש לצרף להצעה צילום ת.ז.
מציע שהוא עסק בשליטת אישה – רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת
העסק .על אף כל הוראה אחרת במכרז ,אי-הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות תחשב
כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ולא תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת ההצעות.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
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"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד
מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח,
הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או
בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיד
כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי
תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
 .4.10העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז ,לרבות תשובות הבהרה ככל שהופצו בקשר עם
המכרז כשהם חתומים ע"י הקבלן ,מאושרים ומאומתים כדין.
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז .הצעה שתוגש ללא
המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה .על אף האמור ,האשכול שומר על
זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף.
האשכול יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים ,הן לעניין בחינת עמידתם של המציעים
בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה
ובין המזמין  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי
נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע
העבודות.
 .5הבהרות ושינויים
 .5.1מציע המעוניין לשאול שאלות ו/או להעיר הערות ו/או להשיג השגות בקשר למכרז זה ,במידה וקיימות,
מוזמן להעלותן בכתב בלבד ,לדוא"ל . tamir@eastgalil.org.ilולאחר מכן יש לאשר את דבר קבלת
הדוא"ל בטל' .050-9050656 :השאלות יוגשו עד למועד הנקוב בטבלה בעמוד הראשון של מסמכי המכרז,
לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות.
הפניות ישלחו בפורמט קובץ ( wordוורד) בלבד על-פי הדוגמה שלהלן:
מס' שאלה

העמוד במכרז

סעיף במכרז

השאלה

 .5.2העתק השאלות והתשובות יישלח לכלל רוכשי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה ויועלו לאתר
האשכול .התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו.
 .5.3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב –
תחייבנה את המזמין.
 .5.4המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה
באתר האשכול וכן בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות דוא"ל שימסרו על-
ידי המציעים בעת רכישת המכרז .יש להתעדכן במענה לשאלות באתר האינטרנט של האשכול.
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 .6אופן הגשת ההצעה
 .6.1המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.
 .6.2המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות כל הנספחים לו
והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.
 .6.3על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף והצהרתו
וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל ,לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז,
לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ,כתובתו ותאריך הגשת
ההצעה.
 .6.4על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז ,לרבות
הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על-ידי האשכול,
בחתימה מטעם מורשי החתימה של התאגיד ,בצירוף חותמת התאגיד .מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק
בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.
 .6.5ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות טופס ההצעה נספח ז' ולרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו)
יחתמו במלואם על-ידי המציע ,ואלה יוגשו בשני ( )2עותקים (מקור ועותק ) בתוך מעטפה סגורה ועליה שם
המכרז ומספר המכרז בלבד ,ללא סימני זיהוי אחרים .יש להגיש את המעטפה לתיבת המכרזים במשרדי
מזכירות האשכול ,במסירה ידנית בלבד  -זאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .6.6בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות
האשכול.
 .6.7ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ( )90יום ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 .6.8האשכול י היה רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על
שלושים ( )30ימים ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.
 .6.9כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .עם זאת ,ניתן במסגרת ההצעה להגיש הצעה ביחס לכמה
קבוצות.
 .6.10ההצעה הכספית
 .6.10.1במסגרת המכרז נקבע מחיר חודשי בסך של  ₪ 24,000כולל מע"מ .על המציעים לנקוב בטופס
הצעת המחיר בשיעור ההנחה המוצע על ידם ביחס לסכום זה.
 .6.10.2שימת לב המציעים  -אין לנקוב בשיעור הנחה העולה על  .20%הצעה אשר שיעור ההנחה המוצע
בה יעלה על  20%תועמד לפסילה .כמו כן אין להציע שיעור הנחה שלילי/תוספת.
 .6.10.3הצעה שתוגש מבלי שהמציע נקב בשיעור הנחה ,תיחשב ככזו העומדת על הסכום המרבי (ללא
הנחה).
 .7הליך בחינת ובחירת ההצעות הזוכות במכרז
 .7.1שלב א' :תבוצע בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב בדיקת מרכיב האיכות/מחיר
של המכרז כמפורט להלן.
אין באמור כדי לגרוע מסמכות המזמין לפנות למציעים להשלמת מסמכים ,כמפורט במכרז .מבלי לגרוע מן
האמור ,לאשכול שמורה הזכות לקיים את הליכי הבדיקה גם ביחס להצעות אשר לא עמדו בתנאי הסף,
וזאת מבלי לגרוע מזכות ועדת המכרזים לפסילת ההצעות בהמשך.
 .7.2שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר  +איכות)  -ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף
שנקבעו) ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות ,המפורטים להלן.
 .7.2.1להלן קריטריונים של ניקוד האיכות ( )70%אשר יהוו  100נקודות
ניקוד האיכות יבוצע ע"י צוות מקצועי מטעם האשכול ע"פ אמות המידה והמשקולות להלן .יובהר כי
האשכול יהיה רשאי לשלב בצוות המקצועי גורמים חיצוניים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
תנאי למעבר לשקלול מחיר הינו קבלת ניקוד איכות מינימלי של לפחות  70נקודות מתוך 100
אפשריות
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אופן בדיקת הרכיב

מס"ד רכיב

ניקוד
מרבי

השכלה:

1

 3נקודות להנדסאי 6 ,נקודות לתואר ראשון
כפי שהוצג בתנאי הסף 8 ,לתואר שני כפי
שהוצג בתנאי הסף 10 ,לתואר שלישי

בהתאם לתעודות שיצורפו להצעה

10
נקודות

התרשמות הצוות מניסיון המציע בהתאם

2

לבירור מול מקבלי שירות ,ממליצים ,האשכול רשאי לברר פרטים על איכות עבודתו של 30
מעסיקים /המלצות /מסמכים שיוצגו המציע באמצעות התקשרות לממליצים ,מעסיקים נקודות

במסגרת ההצעה .הניסיון יבחן בין היתר ע"פ או מקבלי שירותים אחרים של המציע.
הפרמטרים הבאים:
• היקף הניסיון – מבחינת תקופה מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על
אובייקטיביות הסקר ,מציע יהיה רשאי ,אם יפנה,
)מעבר לנדרש בתנאי הסף)
לקבל את סה"כ הניקוד שניתן לו בסעיף זה ,אך לא
• ניסיון בעבודה ברשויות האשכול
יימסרו לו פרטי הניקוד מכל לקוח ו/או זהות
• ניסיון בכתיבת מכרזים
הלקוחות המדרגים (לא שלו ולא של מציעים
• הכרות ועבודה מול חח"י ,משרד אחרים).
האנרגיה ,איגודי ערים וכו'.
• היקף הפרויקטים – מספר
פרויקטים והיקפם.
• מגוון התחומי ההתייעלות אנרגטית
בהם עסק המציע.
• ניסיון בניהול ובייצור אנרגיה.

ראיון :המועמד מטעם המציע יוזמן לראיון

3

התרשמות בן כ 20-דקות .יינתן דגש על ניסיון יינתן ניקוד של עד  20נקודות להתרשמות 60
בעבודה רב מגזרית ,יכולת לעבודה עצמאית מהמצגת ועד  40נקודות להתרשמות מהמועמד נקודות

ובצוות ,יכולת יזמית ,ידע ,התנהלות המציע,
והתרשמות כללית.

במהלך הריאיון יידרש המועמד להציג מצגת
קצרה בנושא של קידום תהליך קרוי חניונים
ציבוריים לקירוי  PVוהזרמת האנרגיה במעגל
סגור לעמדות טעינה לרכב חשמלי פרטי.
המצגת תכלול לו"ז ,משימות ,אתגרים צפויים
ופתרונות אפשריים.

.7.2.2

ניקוד למחיר – 30%
רק הצעות שיקבלו ניקוד איכות של לפחות  70נקודות מתוך  100נקודות איכות אפשריות יעברו לשלב זה.
ההצעה במסגרתה ניתן שיעור ההנחה הגבוה ביותר תקבל ניקוד של  30נקודות .יתר ההצעות ינוקדו
באופן יחסי להצעה זו בהתאם לנוסחה שלהלן:
 X 30שיעור ההנחה הגבוה ביותר כשבר עשרוני 1 -
שיעור ההנחה בהצעה הנבדקת כשבר עשרוני1-
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.7.2.3

נוסחת שקלול ההצעות:
שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:
 = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב איכות.
 = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב המחיר.
ציון משוקלל =0.7A+B

 .7.3ההצעה אשר תקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה זוכה ,בכפוף ליתר הוראות ההליך.
 .7.4במקרה בו יותר משתי הצעות יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה (והגבוה ביותר) ,תהא ועדת המכרזים רשאית
ביחס לאותם מציעים בלבד  -לנקוט בהליך של התמחרות נוספת ,לעניין הצעת המחיר ,עד לקבלת הצעה
בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
 .7.5למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תינתן
עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת הזוכות ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .7.6ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .7.7ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה במכרז.
 .7.8מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות עקב חוסר סבירות במחיר בהשוואה לאומדן
האשכול  ,וזאת בכפוף לשימוע .למען הסר ספק ,אין בעובדה כי במכרז נכללו מחירי מקסימום כדי לגרוע
מאפשרות וסמכות ועדת המכרזים לבחון את סבירות ההצעה ,בין השאר ,בהשוואה לאומדן האשכול.
 .7.9ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים בה פרטים ו/או
שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
 .7.10אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי
הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז (זאת יחשב כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים) או בכל דרך אחרת
עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.11ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן ,האשכול שומר
את הזכות לבטל את ההליך מבלי שיחויבו בתשלום פיצוי כלשהו.
 .7.12האשכול רשאים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,המוחלט והסופי ,הן לפני הגשת הצעות והן לאחר מכן ,לבקש
הבהרות וכן להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיהם ,בנוגע לאיזה מהעניינים הנזכרים בהליך זה ,עם מי מבין
הקבלנים ,כולם או חלקם ו/או עם צד שלישי כלשהו.
 .7.13ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע
לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונם של האשכול ו/או של רשויות המזמינות ושל רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם הקבלן בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור הקבלן במסגרת מסמכי המכרז ובין בהסתמך על
כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים וכן את שיקולי תקציב האשכול/רשויות מזמינות.
 .7.14האשכול רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונם המלא גם לאחר
פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו במסגרת שיקולי הבחירה ,כאמור ,לרבות מאזנים,
דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.
 .7.15ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים (לרבות מסמכים הנדרשים
לצורך בחינת עמידה המציע בדרישות הסף) ו/או אישורים ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו ,לרבות
לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או אפשרות המציע לבצע את השירותים בהתאם למחיר המוצע
ו/א ו יכולותיו ו/או כישוריו וניסיון גופים אחרים עמו בעבר ,אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח
כאמור ,רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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 .8ביטוח
 .8.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא לאשכול
את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך
שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
 .8.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת כיסוי הביטוח העומד
לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
 .8.3לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום
ביטוחים"  ,יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי
חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
 .8.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .8.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את
כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות
הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .8.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז ,שמורה
לאשכול הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדית לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה
מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .8.5מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום ביטוחים
(נספח ג') .מובהר ,כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל
ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול תביא
לביטול זכייתו.
 .9הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .9.1על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל מרכיבי השירותים ואין הוא רשאי לחלקם או לפצלם.
 .9.2סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ,או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במסגרת מכתב לוואי
או בכל דרך אחרת  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .9.3על-אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה כאילו
הוגשה ללא ההסתייגות.
הודיע האשכול למציע ,כי היא בחרה להתעלם מההסתייגות והוא סרב לחתום על הסכם ההתקשרות,
ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז .בכל מקרה וכל עוד לא אישר האשכול ,בכתב ובמפורש,
אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על-ידי האשכול (גם אם המציע ערך בו
שינויים או תיקונים כלשהם).
 .10שמירה על סודיות
 .10.1המציע ,מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות ,לרבות אי מסירת מסמך או אי
העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם האשכול ואינו קשור למתן השירותים עבור האשכול ביחס לכל
חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים ,בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה.
להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות ,המצורפת להזמנה כנספח חתומה על-ידי המציע .
 .11הוצאות המכרז
 .11.1כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות
במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.
 .11.2למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין.
 .12עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה ונספחיו תכרענה הוראות
החוזה ונספחיו.
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 .13הודעה על זכייה
 .13.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז ימסרו הודעות זכייה/אי זכייה בכתב באמצעות דוא"ל.
 .13.2הזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה בתוך שבעה ( )7ימים ממועד ההודעה כאמור.
 .13.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האשכול רשאי לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי
המכרז ,וכן בכל מקרה בו בידי האשכול הוכחה ,להנחת דעתו ,כי המציע או מי מטעמו נתן או הציע שוחד,
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ,או אם התברר לאשכול כי הצהרה כלשהי של
המציע הכלולה במכרז אינה נכונה ,או שהמציע לא גילה לאשכול עובדה מהותית ,שלדעת האשכול ,היה בה
כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז .בוטלה הזכייה במכרז כאמור ,רשאי האשכול למסור את ביצוע
המכרז לכל גורם אחר ,כפי שייקבע על-ידו.
 .14עיון בהצעה הזוכה
 .14.1עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים ,ובהצעות הזוכות במכרז ,לאחר קביעת המציע/ים
הזוכה/ים ,ע"י המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה ,תתאפשר באמצעות פנייה בכתב שתיעשה
לאשכול ובכפוף להוראות כל דין.
 .14.2על אף האמור לעיל ,לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים:
 )1חו"ד יועץ לוועדת המכרזים ,ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה לצורך בחינת
חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים
הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.
 )2הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז.
 )3כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר חסוי ,בכפוף
להחלטה שתתקבל לנושא זה.
 .14.3מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו למי
שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה" .הצעה"  -לצורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים שהוגשו ע"י
המציע במכרז זה ,ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.
 .14.4האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי
ו/או שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו.
 .15הליכים משפטיים
 .15.1מובהר ומודגש בזאת ,כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי
האשכול ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן העבודות זמנית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה
מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם ,לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים
בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת המכרז.
 .15.2קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים ו/או ביתר הליכי המכרז וכי כתוצאה מפגם
זה לא זכה מציע במכרז ,לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או
אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז
ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כנגד האשכול ו/או מי
מטעמו בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.
 .15.3קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים במכרז וכתוצאה
מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה ,מידית עם הודעת
האשכול ,להפסיק את מתן העבודות ע"פ ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא ובכפוף
לתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד ביטול ההסכם ,למציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות
מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.
 .16הוראות כלליות
 .16.1הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה ,גם
בעצמו ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 .16.2אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .16.3בבדיקת הצעות המציעים יהיה האשכול ו/או כל מי מטעמם רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם ,כפי
שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם האשכול ומי מטעמו
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בבדיקות כאמור ,ככל שיבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,יהיה האשכול
רשאי ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .16.4עוד רשאי האשכול ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או
הבהרה ,הדרושים ,לדעת האשכול ו/או מי מטעמו ,להערכת ההצעות ,לרבות פנייה להשלמת מסמכים,
כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז זה.
 .16.5האשכול יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים הזוכים במכרז זה לצורך שיפור הצעתם.
 .16.6בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.
 .16.7אי הגשת הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/או השלמה במקום הטעון השלמה עלולים להביא
לפסילת הצעה למכרז.
 .16.8מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר ,שהינו
אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או
מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע .מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את
הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף)
הגיש את הצעתו למכרז.
 .16.9כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז ו/או
להכנת ההצעה למכרז ו/או להגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו .למציע לא
תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה.
 .16.10הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף – תיפסל ולא
תובא בחשבון.
 .16.11מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף לסודות
מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים המהווים סודות מסחריים /
מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר
בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים
האחרים.
 .16.12לאחר ההכרזה על הזוכה ,יהא המזמין רשאי לנהל משא ומתן בהתאם לשיקול דעתו המלא ,הבלעדי
והסופי ,וכללי מנהל תקין ,ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי.
 .16.13כל המסמכים ,הינם רכושו הבלעדי של המזמין ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש
כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.
 .17מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כמפורט להלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 .17.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח "א".
 .17.2חוזה המכרז  -נספח "ב";
 .17.3מפרט שירותים – נספח "ב';"1
 .17.4נוסח אישור קיום ביטוחים  -נספח "ג";
 .17.5נוסח תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו -1976-נספח
"ד';"1
 .17.6נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה  -נספח "ד'."2
 .17.7תצהיר בדבר ניסיון המציע  -נספח "ד'."3
 .17.8הצהרה בדבר התחייבות לסודיות  -נספח "ד'."4
 .17.9הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז – נספח "ד'."5
.17.10הצהרה בדבר מחזור כספי – נספח "ד'."6
.17.11מסמך פרטים חסויים בהצעה  -נספח "ו'".
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.17.12הקול הקורא והצעת האשכול בקול הקורא – נספח "ז".
.17.13כתב הצעה והתחייבות  -נספח "ח";

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

בכבוד רב,
יורם אזולאי ,מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות
גליל מזרחי
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם ב_________________
ביום _________ לחודש _____________שנת __________

בין-איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
רח' _________________
טל' ;___________ :פקס___________ :
(להלן – המזמין ו/או האשכול)
לבין-__________________________;
ח.פ/.ת.ז/.ע.מ_________________ /.
רחוב _______ מס' _______ (ת.ד )________ .עיר
__________ מיקוד _________
טל'_______________ :פקס______________ :
(להלן –נותן השירות)
הואיל

והאשכול פרסם מכרז פומבי מס'  6/2022למתן שירותי ניהול בתחום האנרגיה ,כמפורט
בהסכם זה (להלן" :המכרז");

והואיל

והצעת נותן השירות נקבעה כזוכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של בישיבתה
מיום ________________;

והואיל

ונותן השירות הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים ,והינו בעל ידע
וניסיון רבים לביצוע השירותים הנדרשים;

והואיל

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה זה;
אשר על כן ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .1.2כותרות הסעיפים ניתנו לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 .1.3הנספחים להסכם זה הינם כלל מסמכי המכרז בין אם צורפו ובין אם לאו.

.2

השירותים נשוא ההסכם
 .2.1השירותים נשוא הסכם זה מתבקשים כפועל יוצא מזכיית האשכול בקול קורא מס'  174/2020לקידום
אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים ,כפי שפורסם ע"י משרד האנרגיה (להלן" :הקול קורא") .הקול
הקורא וכן מענה האשכול לקול הקורא מצורף כנספחים להסכם זה.
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 .2.2השירותים יינתנו בהתאם להוראות המכרז ,ההסכם על נספחיו ,לרבות מפרט השירותים (נספח ב',)1
הוראות נציג האשכול והוראות כל דין (להלן -השירותים) .כמו כן השירותים יינתנו בהלימה להוראות
הקול הקורא ולתכנית האשכול כפי שהוגשה ביחס לקול הקורא.
 .2.3הגורם שיספק את השירותים בפועל בהתאם להצעת נותן השירותים במכרז הוא/היא:
______________ (להלן – הגורם המבצע).
 .2.4בביצוע כל השירותים יהיה נותן השירות כפוף לגורם שימונה מטעם האשכול וזהותו תימסר לנותן
השירות (להלן  -המפקח) .נותן השרות ידווח לנ"ל על כל פעולותיו .המפקח יוכל לפקח על פעולות נותן
השרות ולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר נוגע לטיב השרות שניתן ע"י נותן השרות.
 .2.5מסגרת תקציבית ידועה לביצוע השירותים במועד חתימת ההסכם הינה  ₪ 325,000לשנה .יחד עם זאת,
מאחר והאשכול מבצע פרויקטים שונים באופן דינמי ,ואלו ממומנים באמצעות מימון חיצוני ,אזי
המסגרת לביצוע השירותים תעמוד על כלל התקציבים שיועמדו לרשות האשכול לטובת ביצוע השירותים
במהלך תקופת ההסכם .האמור בסעיף זה הינו לצרכי האשכול בלבד ואין בו כדי לחייב את האשכול
להזמין שירות ו/או לנצל את המסגרת התקציבית ו/או חלקה.
 .2.6תנאי מתלה לביצוע השירותים  -קבלת מימון חיצוני
 .2.6.1ידוע לנותן השירות ,כי ביצוע השירותים מותנה בקבלת מימון חיצוני מטעם משרד האנרגיה (להלן:
"המימון החיצוני" ו/או "התקציב החיצוני").
 .2.6.2בהיעדר תקציב חיצוני ו/או במקרה של תקציב חלקי ,לא יבוצעו השירותים ו/או חלקם.
 .2.6.3לנותן השירות לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד האשכול ככל שלא יתקבל
המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא ,וכן במקרה בו יהיה עיכוב בהתחלת השירותים בנסיבות
הקשורות לקבלת המימון החיצוני.
 .2.6.4ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל ו/או לא תהיה אפשרות להתאמת הפרויקט לתקציב– האשכול יודיע
על כך לנותן השירות וכן יהיה רשאי לבטל את ההסכם ו/או הזמנת העבודה ,לפי העניין ,השירותים לא
יבוצעו ולא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ,לרבות לעניין הוצאות /
השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או ההסכם ו/או הזמנת העבודה.
.3

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .3.1כי יבצע את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.
 .3.2כי הוא בעל כל הידע ,הניסיון ,המיומנות ,המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.
 .3.3כי קרא את כל תנאי ההסכם ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים ,על כל
המשתמע והכרוך בכך ,וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י ההסכם
ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.
 .3.4כי הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית ,גבוהה ומושלמת ,כפי שמומחה בתחומו היה
מבצעם.
 .3.5כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם.
 .3.6כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות ,העלולים ו/או שיש בהם
כדי למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם וכי אין לו.
 .3.7כי יודיע מיד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל שיהיו
כאלו.
 .3.8כי ידוע לו שאין בהסכם כדי להעניק לנושא השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע השירותים
וכי המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת שירותים בתחום
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מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים ,אף במהלך תקופת השירותים ,ולנותן השירות לא תהא כל
טענה בגין כך.
 .3.9כי יפעל במסירות ובשקידה הראויה במהלך תקופת ההסכם תוך עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו לכל
פרויקט.
 .3.10כי יעמוד בהצהרותיו אלו ויתר הצהרות במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות ,וככל שיחול שינוי כלשהו
בנכונות הצהרות אלו  -יודיע על כך בכתב מיד לאשכול.
 .3.11כי במסגרת אספקת השירותים לאשכול מכוח הסכם זה ייעשה שימוש בתוכנות בהן יש לו רישיון כדין
בלבד.
.4

תקופת ההסכם
 .4.1הסכם זה הינו לתקופה בת  12חודשים .החל מיום __________ וכלה בתאריך _____________.
 .4.2האשכול יהא רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה בתקופות נוספות ,ובלבד
שסך התקופות לא יעלו על  60חודשים ,ככל שהאשכול יבחר להאריך את תקופת ההתקשרות ,תימסר על
כך הודעה מראש לנותן השירות.
 .4.3הוארכה תקופת הסכם זה – יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.

.5

הפרות וביטול הסכם
 .5.1מבלי לגרוע מזכויות האשכול מכוח הסכם זה ו/או מכוח הוראות הדין ,מוסכם ,כי בכל מקרה של הפרת
התחייבות כלשהי נשוא הסכם זה מצד נותן השירות ,האשכול יהיה רשאי לעכב תשלומים לנותן השירות
בגין שירותים שביצע ,עד לגובה תשלום ממוצע של  3חודשי עבודה ,וזאת עד לתיקון הפרה או ההתחייבות,
מבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם ע"י האשכול ,ומבלי שנותן השירות יהיה זכאי לכל סעד עקב כך .היה
וההפרה לא תוקנה ,יהיה רשאי האשכול שלא להעביר את התשלומים לנותן השירות ,לאחר מתן התראה
בת  7ימים לנותן השירות.
 .5.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.1לעיל ועל-אף האמור בסעיף  4לעיל ,מוסכם במפורש על-ידי הצדדים ,כי
האשכול רשאי להפסיק את מתן השירותים ,מכל סיבה שהיא ,בהתראה בכתב מראש של  30ימים מראש,
ולנותן השירות לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך.
 .5.3בנוסף ,האשכול רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות לאלתר וללא צורך במתן הודעה
מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים ,כדלהלן:
נותן השירות הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית;
.5.3.1
נותן השירות ביצע הפרה ,ועל-אף התראה מוקדמת של  7ימים לא תיקן את ההפרה כאמור;
.5.3.2
נותן השירות הפר אמונים לאשכול;
.5.3.3
נותן השירות נכנס להליכי פירוק או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך 30
.5.3.4
ימים;
נותן השירות הפר את הוראות הדין;
.5.3.5
כנגד נותן השירות ו/או כנגד מי ממנהליו הוגש כתב אישום פלילי;
.5.3.6
האשכול חוייב על-ידי רשות מוסמכת לסיים את ההתקשרות לאלתר;
.5.3.7
התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות בהחלטת ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל במסגרת הליך
.5.3.8
משפטי.

.6

תמורה
 .6.1בתמורה למילוי התחייבויות נותן השירות על פי ההסכם ,האשכול ישלם לנותן השירותים תשלום חודשי
בסך של _____________ ( ₪הסכום ימולא בהתאם להצעת המחיר של נותן השירותים במכרז).
 .6.2יובהר כי התמורה תשולם בגין ביצוע השירותים בפועל בלבד .נותן השירות יידרש להציג בפני האשכול
מדי חודש דו"ח שעות העבודה שיכלול את השעות והמשימות שבוצעו על ידו .ככל שנותן השירות ביצע
פחות מ 180-שעות חודשיות – יבוצע קיזוז מהתמורה חלק יחסי בהתאם לשעות שבוצעו בפועל.
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 .6.3מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר כי נותן השירות לא יהיה זכאי לקבלת תוספת תמורה בגין שעות שבוצעו
ביתר/מעבר למכסה של  180שעות חודשיות.
 .6.4מדי חודש ,ולא יאוחר מיום ה 5-לחודש שלאחריו ,נותן השירותים יגיש למפקח חשבון מפורט ,הכולל
פירוט מלא של השירותים אשר סופקו על ידו בפועל באותו חודש.
 .6.5החשבון יאושר כולו או חלקו או שלא יאושר כלל על ידי המפקח החשבון המאושר יועבר לגזברות האשכול
אשר תבדוק את החשבון ותאשר את כולו או חלקו או שלא תאשרו כלל .אישור החשבון על ידי המפקח
יהווה תנאי לביצוע כל תשלום.
 .6.6החשבון המאושר ,ישולם בתנאי תשלום של שוטף  +עד  45ימים מתום החודש בו הוגש החשבון.
 .6.7מכל התשלומים אשר ישולמו לנותן השירות על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה
אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.
 .6.8נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת ,כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית ומוחלטת וכוללת
ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים ,לרבות עלויות
ישירות ועקיפות הכרוכות בכך ,ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים
מן האשכול ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה ,אלא אם סוכם הדבר בכתב בין
הצדדים.
 .6.9התמורה בהסכם תוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה ,ככל שתמומש .מדד הבסיס
הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם .למניעת ספקות ,במהלך  12החודשים הראשונים לא יחולו
הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה.
 .6.10עם זאת מובהר כי ככל והתשלום לנותן השירות ישולם באמצעות מימון חיצוני מאת גורם חיצוני אחר,
ונותן השירות לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול בגין עיכוב בתשלום הנובע מעיכוב בהעברת
המימון החיצוני מאת הגורם המממן .בעניין זה יחולו הוראות סעיף ()2()1(3ב) לחוק חוק מוסר תשלומים
לספקים ,תשע"ז.2017-
.7

אחריות
נותן השירות יהא אחראי לכל נזק ,בין נזק גוף ובין נזק אחר ,שייגרם לאשכול ו/או לכל צד שלישי ו/או
לעובדיו ו/או לנותן השירות ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השירות ,הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין,
מביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם ,בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על-ידו בין
אם נגרם על-ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

.8

ביטוח
הוראות הביטוח הינן בהתאם לנספח ג' המצורף להסכם זה.

.9

נותן השירות קבלן עצמאי
 .9.1ידוע והובהר לנותן השירות כי אילו היה מועסק ע"י האשכול כעובד (ובנוסף להליכי קליטת עובד
המתחייבים ע"פ דין בהיות האשכול רשות מקומית) ,לכל היותר היה משולם שכרו של נותן השירות
כעובד ,בהתאם לנוהל של משרד האוצר בנושא שכר ותנאי העסקה לעובדים המועסקים באשכולות
מחודש יוני  ,2021אשר נכון למועד חתימת הסכם זה עומד על סך של  ₪ 6,000לחודש למשרה
מלאה (להלן  -השכר הראוי).
 .9.2אי לכך מסכים נותן השירות כי בכל מקרה בו יתבע מהאשכול זכויות שעילתן בקיומם של יחסי עבודה או
יקבע ע"י ערכאה שיפוטית או כל גורם אחר ,כי בינו לאשכול מתקיימים יחסי עבודה ,יחושב שכרו של
נותן השירות בהתאם לשכר הראוי .וכי יהיה על נותן השירות להשיב לאשכול כספים ששולמו לו ביתר,
מעבר לתשלום השכר הראוי.
 .9.3למען הסדר הטוב ,ומבלי לפגוע באמור לעיל ביחס לשכר הראוי ,מובהר בזאת כי בתמורה הנקובה בהסכם
נכללות עלויות שונות ובכלל זה עלויות מעסיק ,המהוות  40%מהתמורה .משכך וככל שיקבע כי בין
הצדדים מתקיימים יחסי עבודה ,הרי שעל נותן השירות יהיה להשיב לאשכול את ההפרש בשיעור 40%
מהתמורה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל.
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.10

זכויות יוצרים

 .10.1מובהר ומוסכם ב זאת כי לנותן השירות לא יהיו כל זכויות יוצרים מכל סוג שהוא ,בין זכויות קניין
רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב  -המוקנים עפ"י דין בכל החומרים והתוצרים שנעשו או יוצרו בהתאם
להסכם זה  -אם השתמשו בהם ואם לאו .זכויות היוצרים בכל התוצרים שסופקו לאשכול כחלק מהסכם
זה יהיו שייכים לאשכול בלבד והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.
 .10.2מובהר ,כי נותן השירות לא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומרים ובתוצרים שהופקו במסגרת ההתקשרות
ללא אישור מראש ובכתב של האשכול.
.11

סודיות ,אבטחת מידע  ,איסור תחרות וניגוד עניינים

 .11.1נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ו/או מסמך ו/או ידע ו/או מידע
הקשורים למתן השירותים לאשכול ואשר אינם נחלת הכלל.
נותן השירות ער לכך כי מדובר במידע פרטי וסודי ,בין השאר ,של תושבי האשכול ,והוא אחראי על שמירת
המידע בסודיות מוחלטת ,ואף להנחות את עובדיו בהתאם ,מידי תקופה.
 .11.2נותן השירות ישמור ויגבה את עבודותיו באופן קבוע ,באמצעים הנהוגים בתחום.
 .11.3נותן השירות יאבטח את החומרים באופן שימנע את גישה של גורמים לא מאושרים לחומרי הגלם
ולתוצרים הסופיים וימנע את הפגיעה בהם.
 .11.4האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם ואף לאחריה  -ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ"ל אינו נחלת
הכלל.
 .11.5נותן השירות מתחייב שהוא או עובדיו לא יעמדו במצב של ניגוד עניינים בין עסקי נותן השירות ו/או מבצע
השירותים בפועל לבין השירותים הניתנים לאשכול.
בכל מקרה בו יהיה חשש לניגוד עניינים ,מתחייב נותן השירות להודיע על כך לאשכול מראש ולקבל את
אישורה בכתב לפעולה כמפורט לעיל.
התחייבות זו הינה התחייבות יסודית בהסכם זה והפרתה תהווה הפרה יסודית.
 .11.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר לנותן השירות להפר איזו
מהתחייבויותיו כלפי האשכול ,מתחייב נותן השירות לשפות את האשכול בגין כל נזק ו/או הוצאה ,מכל
מין וסוג ,אשר ייגרמו לאשכול באם יפר נותן השירות ו/או מי מטעמו אחת מההתחייבויות המפורטות
לעיל.
.12

מסירת מסמכים ומידע למזמין

 .12.1נותן השירות מתחייב לתת למפקח מיד ,לפי דרישתו ,מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.
 .12.2בגמר ביצוע השרותים או בגמר ההסכם או הפסקתו ,ימסור נותן השירות למזמין ,תוך  3ימים ,כל מסמך
של החברה או שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע השרותים.
 .12.3כל המסמכים שנערכו על-ידי נותן השירות אגב ביצוע השירותים הינם קניינו של המזמין והמזמין רשאי
להשתמש בהם ,לרבות באלה שערך נותן השירות .נותן השירות יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש
במסמכים ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.
 .12.4ככל שיתבקש על-ידי המזמין ,נותן השירות ידאג להעברה מסודרת ,מלאה ונאותה של השרותים לנותן
שירות אחר מטעם האשכול ,תוך מתן הסברים והדרכה  -ככל שיידרש במסגרת ההתקשרות ,וללא דרישת
תמורה נוספת בגין כך.
.13

האשכול כמפעל חיוני

 .13.1נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהאשכול מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים"
ונותן השירות מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות
אחד או יותר מהחוקים הבאים -
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 .13.1.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .13.1.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א-
.1951
 .13.1.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש) ,תשל"א.1971-
 .13.1.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
 .13.2אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין
רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי נותן השירות המשמשים לצורך ביצוע השירותים נשוא
חוזה זה ונותן השירות ימשיך בביצוע השירותים נשוא ההסכם גם בתקופה זו ,זולת ככל שהדבר נאסר ע"י
הרשויות המוסמכות.
.14

שונות

 .14.1אין באמור בחוזה ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטונית/ציבורית של האשכול.
 .14.2נותן השרות אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו ,אלא בהסכמת הרשות,
מראש ובכתב .לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות החברה לצד שלישי בשיעור העולה על .30%
 .14.3כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם תוקף מחייב.
 .14.4על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 .14.5המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מנותן השירות ,בין על-פי חוזה ובין בדרך
אחרת .לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.
 .14.6לא הפעיל המזמין זכות לפי החוזה או הדין ,או נתן אורכה לנותן השירות לביצוע איזו מהתחייבויותיו ,לא
ייראה הדבר כוויתור מצד המזמין על זכות זו.
 .14.7נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על-פי הסכמים אחרים שנחתמו ,ככל שנחתמו,
בין נותן השירות לבין האשכול והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.
 .14.8כתובות הצדדים לצורך החוזה הן כמופיע במבוא לחוזה.
 .14.9כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ  72שעות משעת משלוחה בדואר
רשום ,ואם נמסרה ביד  -תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________________
נותן השירות

_________________
האשכול

[בצירוף חותמת וחתמות מורשי חתימה]
אישור עו"ד במקרה שנותן השירות תאגיד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של נותן השירות,
וחתימתם ,בצירוף חותמת נותן השירות  ,מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.
____________ ,עו"ד
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נספח ב'1
מפרט שירותים
להלן תיאור המשימות שיוביל נותן השירותים .פעולות אלה ייעשו תוך סיוע מהנהלת האשכול
וצוות אנרגיה מקיימת שיוקם לצורך כך:
התנעה :גיבוש בניית תכנית עבודה לקידום תחום האנרגיה המקיימת באשכול ,הבטחת השגת
מטרות התוכנית ,הקמת צוות עבודה שיכלול נציגים רלוונטיים מרשויות האשכול ,תוך קיום
פגישות עבודה ופגישות מעקב חודשיות ,הקמת ועדת היגוי שתלווה את התהליך לטובת השגת
מטרות התוכנית.
מיפוי פליטות :מיפוי הפליטות של רשויות האשכול לרבות במבני הציבור ,בתאורת חוץ,
בתשתיות ועוד ,באמצעות כלי המיפוי הממשלתי או כלי אחר שיאושר על ידי משרד האנרגיה,
בכדי לקבל תמונת מצב עדכנית של מאפייני האנרגיה ברשויות האשכול וברמה האזורית.
מיפוי פונטנציאל אנרגיה -הובלה וליווי מיפוי  GISשל אחד מערוצי הפעולה הנבחרים  -לדוגמא
מיפוי שטחים עבור הקמת מתקני אנרגיה ( שטחים מופרים ,גגות ,מגרשי חניה ועוד) .במיפוי גגות
יתבצע סקר לאילו גגות מתאים  ,PVלאילו גגות מתאים גג ירוק או גג כחול שיסייעו בבידוד
ויחסכו אנרגיה .מיפוי של מיקומים פוטנציאלים להקמת אתרי טעינה לרכבים חשמליים ,מיפוי
תכניות מסופים חשמליים באשכול וחשמול מסופים קיימים
העלאת מודעות הרשויות והציבור לתחום :שילוב רשויות האשכול ,בעלי התפקידים הרלוונטיים
ו הציבור בתוכנית ובניית תהליכי שיתוף ציבור ,פעילות חינוכית ,הסברה והעלאת מודעות כדי
להבטיח יישום ושינוי התנהגות בקרב הרשויות והציבור .גיבוש סל אמצעים לשיווק מהלכים
אזוריים.
ראייה אזורית :פיתוח ראייה מרחבית ואזורית בנושאים הקשורים לקידום אנרגיה מקיימת
ברשויות האשכול.
בחירת ערוצי פעולה :גיבוש תכנית פעולה לטווח מידי ,בינוני וארוך על סמך המיפוי ובהתבסס על
ערוצי הפעולה שמפורטים בפרק האנרגיה במדריך הממשלתי להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה
מקיימת תוך חישובי כדאיות כלכלית ולו"ז של כל אחד מהפעולות:
המדריך וכלי המיפוי נמצאים בקישור כאן:
https://www.gov.il/he/departments/guides/municipal_authorities?chapterIndex=2
•

התייעלות באנרגיה :סיוע לרשויות האשכול בעמידה בתקנות מקורות אנרגיה ,הנחיות
לבניה חדשה חסכונית באנרגיה ,שיפור מערכות אקלום ,מעבר לתאורה חסכונית ,שדרוג
מבנים קיימים.

•

ייצור אנרגיה :מתקנים קטנים בסביבה הבנויה ,מתקנים גדולים ,תכנון למתחמים
עצמאים באנרגיה.

•

ניהול אנרגיה :הקמת מערכות לניהול וניטור אנרגיה שמספקות לרשויות כלים לזיהוי
בזבוז אנרגיה שנובע משימוש לא יעיל או מתקלות ,ובהתאם לזאת לשנות דפוסי פעולה
בזבזניים.
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•

תחבורה נקייה :מערכות בקרה ושליטה ,תכנית אב לתחבורה נקייה ,חשמול תחבורה
ציבורית ,תשתיות לחשמל רכבים פרטיים ושיתופים ,משאיות מונעות גט"ד.

מנגנונים ליישום :הקמה ומיסוד של מגנונים באשכול ליישום תכנית הפעולה .בניית מודל כלכלי
לפעילות האשכול בתחום אנרגיה מקיימת.
כתיבה ,ליווי וייעוץ מקצועי למכרזים – לדוגמא סקר התייעלות אנרגטית ,עמדות טעינה ,גגות
 PVוכו'
יישום :קידום יישום פרויקטים מתוך ערוצי הפעולה שנבחרו כגון כתיבת מכרזים מרכזיים.
מיצוי משאבים :קידום גיוס ומיצוי משאבים באשכול וברשויות להשגת מימון לפרויקטים
ותשתיות בתחום אנרגיה מקיימת.
ניטור ובקרה :גיבוש מנגנונים לניטור ובקרה של תכנית הפעולה לאנרגיה מקיימת.
דיווח :הגשת דוח חודשי לאשכול והגשת דוח רבעוני על תכנון אל מול ביצוע למשרד האנרגיה,
לרבות עמידה בשלבי תכנית העבודה.
ליווי וייעוץ :ליווי וייעוץ של תהליכים משיקים כגון כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית הערכות
למשבר האקלים
הובלה וליווי מיפוי  GISשל אחד מערוצי הפעולה הנבחרים  -לדוגמא מיפוי שטחים עבור הקמת
מתקני אנרגיה ( שטחים מופרים ,גגות ,מגרשי חניה ועוד) .במיפוי גגות יתבצע סקר לאילו גגות
מתאים  , PVלאילו גגות מתאים גג ירוק או גג כחול שיסייעו בבידוד ויחסכו אנרגיה .מיפוי של
מיקומים פוטנציאלים להקמת אתרי טעינה לרכבים חשמליים ,מיפוי תכניות מסופים חשמליים
באשכול וחשמול מסופים קיימים.
שיווק :ככול שהאשכול יקצה תקציב (בנוסף לתקציב הקול הקורא) לטובת לפעולות שיווק יכללו
עבודות הספק גם :ליווי הכנת חומרים שיווקיים לקהל הייעד ,בנייה של סל אמצעים שיווקיים
לעידוד והסברה ציבורית באשר לגגות סולאריים ותחבורה חשמלית – הן ברמת האשכול והן
ברמת הרשויות המקומיות – במדיות השונות ,לרבות גיבוש מענים להתנגדויות ציבוריות.
קולות קוראים  :מילוי ועריכת כל הקולות הקוראים ,אשר יופצו ע"י משרד האנרגיה או משרד
אחר הקשורים לנושא התחדשות אנרגטית.
ליווי פרויקטים קיימים :ביצוע פיקוח עליון וייעוץ פרטני לכל אחד מהרשויות הנמצאות בתהליך
פרויקט אנרגיה
דרישות נוספות שיעלו בהתאם לצרכים.
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נספח ג'
נספח ביטוח

"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ו/או כל הרשויות המאוגדות באשכול ו/או תאגידים
ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם.
"השירותים" – שירותי ניהול ויעוץ בתחום האנרגיה
.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח
לערוך ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין
ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים
לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה (להלן " :אישור ביטוחי המבוטח" ו"-ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר
הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע
השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על
המבוטח לערוך על פי כל דין.
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים
כמפורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת
עובדים.

.2

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד
תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן
השירותים ,את אישור ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על
הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון 2019-1-6
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם ,או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה,
לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם
תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש
האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי
המבוטח כנדרש.

.3

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת
בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור
מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם
מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

.4

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי
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המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש
האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על
המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
.5

מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח
זה ,הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות
על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה
אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על
חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם
לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול
את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.6

המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים
(ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל
הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.

.7

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי
יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין
אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או
לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן
המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה
מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות
כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות
עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח
זה ,אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית
בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח
אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים
פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח
זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא
רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף
להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
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.8

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .8.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי
מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש
האישור והבאים מטעמו.
 .8.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס
לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
 .8.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים
בתום לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש
האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח,
כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים
לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה
הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
 .8.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה
 .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור
כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א -
.1981
 .8.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם
מבקש האישור ,אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון.
 .8.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה
בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

24
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

164855

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

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

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

מבקש האישור*

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר :שירותי יעוץ
וניהול בתחום
אנרגיה

המבוטח
שם_________ :

שם :איגוד ערים אשכול גליל
מזרחי ו/או כל הרשויות
המאוגדות באשכול ו/או
תאגידים ו/או חברות עירוניים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
ת.ז/.ח.פ:.
ת.ז/.ח.פ_________ :.
_________
מען_________ :
מען_________ :
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש
צד ג'

2,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות המוצר
2,000,000

אחריות מקצועית

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'
לא בתוקף
אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד
ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
לא בתוקף

אבדן מסמכים ()301
דיבה ,השמצה והוצאת
לשון הרע ()301
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר עובדים
()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח (*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים
()332

אחר
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פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
038

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ד'1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
אני משמש כ ________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'
 ,6/2022אשר פורסם ע"י אשכול גליל מזרחי ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן  -המכרז),
ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.1

.2
.3

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או תאגיד
שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו
של המציע ,או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  , 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

.5

הריני להצהיר כי (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח( 1998 -להלן" :החוק") לא
חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק חלות על המציע והוא מקיים אותן.

.6

(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.

המציע מעסיק  100עובדים או יותר.


.7

(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות
בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו
פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).

.8

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

.4

.9

___________
חתימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 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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נספח ד'2
הצהרה על העדר קרבה לעובד האשכול ו/או לחבר מועצה
לכבוד
איגוד ערים אשכול גליל מזרחי (להלן -האשכול)
ג.א .נ,.

.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר
 6/2022שפורסם ע"י האשכול ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

.2.1

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:

.2.2

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(2-ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

.2.3

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

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
.3.1

בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא
סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל
שמפורט להלן במפורש.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד באשכול ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה (כולל פירוט שם הרשות הרלבנטית) והיא
האשכול
ע"י
תבחן
_________________________________________________________________________
________________________________________________________

.4

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

.5
.6

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות ,לפיהן
מועצת האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א'(א)
לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף____________________________ :
___________
שם עורך הדין

_________
מספר רישיון

חתימת המשתתף____________ :
_____________
חתימה
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נספח ד'3
תצהיר פרטי מציע ,עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות
אני הח"מ ______________  ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
כדלקמן:
בזאת,
מצהיר/ה
כן,
אעשה
לא
באם
בחוק
הקבועים
לעונשים
צפוי/ה
אני משמש כ______________ אצל המציע __________ (להלן" :המציע") ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה;
הריני להצהיר כי המידע שנמסר על ידי במסגרת תצהיר זה משקף את ניסיון המציע .מבלי לגרוע מהאמור ,הובא
לידיעתי כי המזמין רשאי לפנות לאנשי הקשר המפורטים בתצהיר זה לשם אימות הצהרת המציע.
פרטי המציע

.1
שם המציע

מס' עוסק מורשה  /מלכ"ר /
תעודת זהות
כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני -

E.mail

שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר

פרטים אודות הגורם שיבצע את השירותים בפועל –
.2
 .2.1הגורם שיבצע את השירותים בפועל עבור האשכול (המציע עצמו – בעוסק מורשה /פטור ,או עובד שכיר של
המציע) הינו( :יש לסמן ב X -את המקרה המתאים)
 הנדסאי בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בתחום האנרגיה ובעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול או
בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
תיאור ההשכלה ( _______________________________________________:יש למלא).

 בעל תואר ראשון בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בנוסף ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות בניהול או
ריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
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תיאור ההשכלה ( _______________________________________________:יש למלא).
 בעל תואר שני בתחום רלוונטי לדרישות תפקיד .בנוסף ,בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בניהול או
בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
.2.2
מס'

תיאור ההשכלה ( _______________________________________________:יש למלא).
תיאור ניסיון המועמד בהתאם להצהרה בסעיף  2.1לעיל:
מזמין העבודה

מועד מתן השירותים מהות

הניסיון

שנרכש פרטי איש קשר במזמין העבודה –
ריכוז שם  +טלפון נייד

(מחודש  +שנה ועד בניהול
חודש+שנה)
בתחום
פרויקטים
האנרגיה שנעשו בשיתוף
רשות מקומית
או

יש לצרף:


 2המלצות לפחות.



קו"ח.



תעודות השכלה.



אישור רו"ח לפיו הנ"ל מועסק כעובד שכר אצל המציע – ככל שרלוונטי.

הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________
(חתימה)
אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב'
_________  ,ת.ז , _________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
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נספח ד'4
התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
שלום רב,

שם:

________________________________

ת.ז:

________________________________

והואיל :ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ (להלן -המשרד) ולכן אני עשוי
להיחשף ,במהלך השירותים עבור האשכול ,למידע הנוגע להליכים שיינתנו ע"י המשרד
ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי-חשיפתם.
לפיכך ,הנני מתחייב כלפי האשכול כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שינתנו
ע"י המשרד ו/או על ידי במסגרת ההתקשרות עם האשכול בסודיות מוחלטת ,ולעשות בו שימוש
אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי האשכול .למען הסר ספק ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביו המשרד לבין האשכול.
האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

ולראיה באתי על החתום:

________
תאריך

___________
חתימה
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נספח ד'5
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע
_______________ (שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת,
שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מסגרת פומבי מס'  6/2022שפורסם ע"י
אשכול גליל מזרחי.
המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או
בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________

______________

_________________

שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימה
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נספח ו'

פרטים חסויים בהצעה
הננו מבקשים שהסעיפים  /המסמכים הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו למציעים
האחרים .יש לחתום על טופס זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:
מס' הסעיף  /המסמכים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
נושא הנימוק לחיסיון המבוקש:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
מס' עמוד בהצעתנו:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________

_______

_________

תאריך

שם המציע

___________________
חתימה
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הקול הקורא בו זכה האשכול ומענה האשכול לקול הקורא

נספח ז'
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נספח ח'
טופס הגשת הצעת מחיר

כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :

לכבוד,
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
(להלן  -האשכול)

ג.א.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז מסגרת פומבי מס'  6/2022למתן שירותי
ניהול אזורי בתחום האנרגיה
אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________ ,מצהירים,
מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על נספחיהם (להלן -
מסמכי המכרז).

.2

הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע
השירותים ,וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

.3

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז ,לרבות ותנאי התשלום ,הננו מגישים
הצעתנו זו ומתחייבים בזה לספק את השירותים ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים
שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן  -התמורה ותנאי התשלום).

.4

אנו מסכימים כי האשכול חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעתנו ,ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של
האשכול .במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה להשתתף בכל הליך התמחרות שיבוצע ע"י רשויות
האשכול.

.5

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

.6

מוצהר כ י נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי הבנה של תנאי
המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

.7

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.8

הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות ,וכי
הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם
כל הציוד הנדרש ובמצב תקין.

.9

ידוע לנו כי ההצעות במכרז יבחנו ע"פ רכיבי איכות /מחיר שנכללו במכרז.

.10

הצעת המחיר
בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם הצעתנו הינה למתן הנחה בשיעור של
( ____________%ובמילים ___________________ ) ביחס לתשלום חודשי בסך של ₪ 24,000
לחודש כולל מע"מ.
ידוע לנו כי אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי /תוספת ,וכן אין להציע הנחה שתעלה על .20%
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© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

הננו מצהירים כי קראנו מסמך זה ,הבנו אותו ואת השלכותיו ואנו מתחייבים לבצע את השירותים על-פי
המחירים הנקובים לעיל.
שם המציע_________________________ :

כתובת_____________________________ :

דוא"ל:
_________________________________

טלפון__________________________________ :

שם איש קשר _______________ :טלפון איש הקשר____________________ :
תאריך _____________________________________חתימה וחותמת המציע:
__________________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ עו"ד של _________________ ,מס' רישום ______________ (להלן:
"המשתתף") מאשר בזה כי המשתתף הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________ (חברה בע"מ /
שותפות רשומה  /אגודה שיתופית ,אחר ;)___________ :כי אצל המשתתף התקבלו ההחלטות הדרושות
לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המשתתף במכרז; וכי בתאריך _______ חתמו ה"ה
____________________ ,שהם מורשי חתימה במשתתף ,על ההצעה ועל מסמכי המכרז ,באופן המחייב
את המשתתף לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.

חתימה  +חותמת עו"ד
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