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 ך א' מסמ

 הזמנה להציע הצעות 

"   עיריית .1 )להלן:  יעקב  בדיקה מקצועית של  ו  ייעוץ  בזאת הצעות מחיר למתן שירותימזמינה  "(  העירייהבאר 
נה  נו, ארי עזרמכוח חוק   וחאגרות והיטלי פית  חיובי  ל זאתובכל,  וב מס אמתיחרך  צו ל  ונייםתשלומי חובה עיר 

  כמפורט להלן.  דיקות,תשלומים נוספים ככל שיעלו הבו חלף היטלי השבחה , היטלי השבחה לית, מים,כל
 

  .  העירייהבאתר האינטרנט של  קודם לרכישתו ,ניתן לעיין בתנאי המכרז .2
 

, הממוקמת בקניון  העירייהבאמצעות מחלקת הגבייה של    ,17.11.21מיום    ש החלתן לרכו את חוברת המכרז ני
"ד  עו,  התקשרויות  ממונה , באר יעקב. לשם רכישת החוברת, יש לפנות אל  2, בקומה  17באר יעקב, ברחוב שא נס  

 .   15:00-08:30, בין השעות g.ily.or-adasg@bh ובתו:שכת או בדוא"ל, 9785333-08 ':הדס גלר, בטל
אשר לא יוחזרו בשום      (₪מאות  חמש  אלף    :₪ )במילים  1,500חוברת המכרז תימכר תמורת תשלום בסך של  

סיבה שהיא. המכרז מכל  ביטול  של  לרבות במקרה  לעיל  ,רכישת מסמכי המכרז  מקרה,   חובההינה    ,כאמור 
 עה.  שת הצהגול זומהווה תנאי סף להשתתפות במכר

 
"ד הדס גלר,  עו  התקשרויות  ממונהל  14:00  בשעה  28.11.21יום  ל ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד   .3

ע"י    . באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן  y.org.il-hadasg@b  שכתובתו:  בכתב בלבד, בדוא"ל
;  העירייה  האינטרנט של  באתר  תפורסמנה   העירייה. תשובות  08-9785333  במס':  לפוניוידוא טייל או ו אישור במ 
 .המציעים להתעדכןבאחריות 

 
"מכרז  מעטפה אחת סגורה עליה יירשם:  בעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים   .4

 "הכנסות יסקר ומיצו  27/21פומבי מס'
, עד לא  העירייהלשכת מנכ"ל  , באר יעקב, ב 1ז'בוטינסקי ' רחכרזים בתיבת המבידנית   ההצעה תוגש במסירה

לא   ,בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל שתישלח הצעה בדיוק. 14:00שעה עד  8.12.21מיום יאוחר  
 תוכנס לתיבת המכרזים. 

 
 כאחד. המינים 2- להוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות  .5

 
  ים של המכרז:הזמנ חוסיכום ל  .6

 
 הערות מועד ושעה  
האינטרנט  ניתן לעיין במכרז באתר 1

 עירייה של ה
  17.11.21החל מיום 

 ₪  1,500עלות  17.11.21החל מיום  מכירת חוברת המכרז  2
אחרון להגשת שאלות הבהרה  עד מו 3

 למכרז 
,  28.11.21ם עד ליו
   14:00בשעה 

 דוא"ל:  ללבד בכתב ב
y.org.il-asg@bhad 

  העירייהמועד מתן תשובות מטעם  4
 לשאלות הבהרה 

 30.11.21ביום 
 

 

השאלות והתשובות יפורסמו  
 העירייה באתר האינטרנט של 

mailto:hadasg@b-y.org.il
mailto:hadasg@b-y.org.il
mailto:hadasg@b-y.org.il
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 8.12.21ביום  מועד אחרון להגשת הצעות במכרז 5
  14:00שעה עד 

 בדיוק

, העירייהן הגשה בבניי
 ב, באר יעק1ינסקי  ז'בוט

 
 
 
 

ועל  אתה  העירייה כי    , מובהר בזאת שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים  -רשאית, בכל עת  פי 
. על המתעניינים במכרז חלה החובה  העירייהעל דחייה תתפרסם באתר האינטרנט של    ההנקובים בטבלה. הודע

 .  למכרז באתר לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בקשר
, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות שחלו על המועדים הקודמים  ע"י העירייהבעו  שיק  החדשים,ם  מועדיה  על

 להם, אלא נקבע אחרת בכתב מפורשות. 
 
 
 

 
 

 בברכה,
 העירייה ניסים גוזלן, ראש 

 באר יעקב             
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 פרטי המציע 
 

הם ואת כל  ו את תנאיעל עצמ  , וכי הוא מקבלהעהצהמציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי ה 
 טות בהם:ההתחייבויות המפור

 

 שם התאגיד/החברה )הרוכשת(: ____________________________ 

 

 ד: _______________________________________________________ כתובת התאגי

 

 ________ _ :   _____________________   ת.ז. __המציעשם מלא ומס' ת.ז. של 

 יע:מטעם המצ  ריש הקשפרטי א

 שם:  _________________

 

 תפקיד: _______________

 

 ____-טלפון:  __________ 

 

 _ ___ - טלפון נייד: ___________

 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 ____ -מספר פקס: ___________ 

   ________________שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __ 

 ____ -_____הנוסף: ______י של איש הקשר לולר פון סמס טל

 
 __:____ שם נציג המציע: ___________________   תאריך: ____/___/___  שעה: __

 
   
           
 חתימה: __________           

 
 

 מסמכי המכרז כוללים:
 הזמנה להציע הצעות; :מסמך א' .1

 
 רז;תנאי המכהוראות ו :מסמך ב' .2

 פרטים כלליים של המציע; : נספח א'            
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 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף;  :נספח ב'            
 : בוטל נספח ג'            

 ; מועצה: הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר 'דנספח             
 : הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות; 'הנספח             

 יים; קאות גופים ציבור חוק עס  ר לפיהיתצ': ספח ונ            
 

 הצעת מחיר;  :מסמך ג' .3
 

 הסכם;  :מסמך ד' .4

 עץ; הצעת היו   - נספח א'         
 אישור על קיום ביטוחים של היועץ;    - נספח ב'          

 טופס עדכון פרטי חשבון בנק;   -  נספח ג'         
 ;פה סק פטור תק עו/ רשהתעודת עוסק מו  -  נספח ד'         

 הכנסה;ל ספרים כדין ממס אישור על ניהו    - ה'  נספח         
 ;עניינים ושאלון לאיתור ניגוד   עניינים  עדר ניגודתצהיר ה   -נספח ו'          

 
 ;יכותלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ולניקוד א  פרטי ניסיון תצהיר : מסמך ה' .5
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 מסמך ב'  

 ז נאי המכרוראות ותה
 

בדיקה מקצועית של  ו  ייעוץ  למתן שירותי  בזאת הצעות מחירמזמינה    "(העירייה"   -  לןה עקב )לבאר י  תעיריי .1
נה  נו , ארי עזרמכוח חוק   וחאגרות והיטלי פית   חיובי  כךל  ובכל ,  חיוב מס אמתלצורך    תשלומי חובה עירוניים

  - )להלן  לןט להפורכמ ת,קודיבם ככל שיעלו התשלומים נוספיו  חלף היטלי השבחה, היטלי השבחה לית, מים,כל
  .(ותים""השיר

 
י היטלי השבחה  ובדיקת חיוב   "מצפה אפק"  תבוועדה מקומית מרחבי  הינה חברהכי העירייה  מובהר בזאת,  

    ה.  וועדובתיאום עם ה לזוכהמאת העירייה  פי ייפוי כוח -עשה עלתי
 
 כללי 

 
יתבצע   .2 להנחיוהשירות  הגזבר בהתאם  תי   ,(המנהלת  -)להלן   יתת  עוהן  בי  טרםתב  בכ  ה יד-ל נתנה  צוע  התחלת 

  בלבד.  למסחר ועסקיםמובהר, כי מדובר בנכסים שאינם למגורים אלא בנכסים  .יםת השירו
 

  מתן שירותי   ת בתחוםתמחומשרדי עורכי דין והן חברות ייעוץ מקצועיות המלהליך זה רשאים להגיש הצעות הן   .3
חד  בחור יותר מיועץ א את הזכות לעצמה  מרת לשו  ירייה ע ה  שויות מקומיות. ייעוץ בתחום המיסוי מוניציפאלי לר

 , לפי שיקול דעתה.   י ו/או כשיר שנ 
 

הן של משרד עו"ד והן של חברה מקצועית. כל אחד    מובהר בזאת, כי לצורך מתן השירות במלואו, נדרשת עבודה .4
ם  תיהשירולמתן  ת  כה, לרבות התקשרוהנדרש בתחום בו ז  השירותעל מתן    העירייהמהזוכים יהא אחראי מול  

 לפי העניין.   ,יועץ מקצועי עם  אומשרד עו"ד  עם
 

על .5 ייבחר  הפי  -הזוכה  עודירוג  שנמצאו  המכרז,הצעות  של  הסף  בתנאי  ש  מדות  ציון  כבאופן  תקבל  הצעה  ל 
   : בהתאם לאמות המידה הבאות , משוקלל

 
 להלן.   11בסעיף ט מפור  ד קוהני אופן .יכות ההצעהמהציון יינתן לא 60% -ו מחיר הצעת ה מהציון יינתן ל 40%

 
 תקופת ההסכם

 
6.  

תקופת    -)להלן  העירייהורשיי החתימה של  ידי מ- על  החתימה  עד חודשים ממו  36  ההסכם יעמוד בתוקפו .א
,  כל אחת  של שנהבשתי תקופות נוספות   הזכות הבלעדית להאריך את ההסכם  נתונה  לעירייה  .(ההסכם

ח ד  פי- עללקה,  או  ה  -)להלן  המלא  העתשיקול  ההתבסו  (ארכהתקופת  תקופת  עד  ה"כ    60קשרות 
 ם. חודשי

 
לרבות    עם הזוכה במהלך תקופת ההסכם,התקשרות  ה לסיים את   העירייהבאמור כדי לפגוע בזכות אין   .ב

 יום.    30תן הודעה מראש בת , בכפוף למ במתן טעם מיוחדצורך  ללא תקופות הארכה,  
 

 תנאי סף 
 
להוכיח עמידה    נדרש  המציע  .ים באופן מצטבראים הבאבכל התנלעמוד    על המציע   ,תנאי להשתתפות במכרזכ .7

   :במועד ההגשה הסף  בתנאי
 

 פות רשומים כדין.  תאו שו תאגידהמציע הינו  .א
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 המציע עוסק מורשה, מנהל ספרים כחוק ובעל אישור ניכוי מס במקור.  .ב

 
  עות,גשת ההצה  מסתיימות במועד, בחמש השנים השנתיים מלאות לפחות  סיון קודם שלל ניע בע המצי .ג

 . לנכסים עסקיים  ים וביובו/או תאגידי מ  עבור רשויות מקומיות למיצוי הכנסות  שירות תןבמ
 

תאגידי מים  לו/או    ידו לרשויות מקומיות- שסופק על  ,הכנסות  למיצוי ממתן שירות  מציע, אשר כתוצאה   .ד
של    יקףבה  צטברכנסות הרשויות במהמסתיימות במועד הגשת ההצעות, הגדיל את ה  שניםה  בחמש  וביוב

 לפחות.   מיליון  ₪ 10
 

 הצעת המציע 
 

8.  
 

"ד הדס  עו  התקשרויות ממונהל 14:00 בשעה ,28.11.21יום  לו בקשות הבהרה עד  ניתן לשלוח שאלות ו/א .א
יעו  תיהם הגדא, כי שאלוהפונים לוו. באחריות    y.org.il-hadasg@b  שכתובתו:  בכתב בלבד, בדוא"לגלר,  

טלפוני  דן ליע ווידוא  או  במייל  אישור  תש08-9785333  במס':  ע"י    באתר   תפורסמנה  העירייהובות  . 
 . המציעים להתעדכןבאחריות  ; העירייה  האינטרנט של

 

, הממוקמת  העירייהבאמצעות מחלקת הגבייה של    ,17.11.21מיום    את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל .ב
  ממונה ר יעקב. לשם רכישת החוברת, יש לפנות אל  , בא2ה  , בקומ17וב שא נס  ן באר יעקב, ברח בקניו 

, בין השעות  g.ily.or-hadasg@b  ובתו:שכת  או בדוא"ל,  9785333-08  ':"ד הדס גלר, בטלוע ,  התקשרויות
08:30-15:00   .  

 
אשר לא יוחזרו      (₪ ות  א מחמש  ף  אל  :לים₪ )במי  1,500תשלום בסך של  חוברת המכרז תימכר תמורת  

  ,כאמור לעיל  ,רכישת מסמכי המכרז  מכרז מכל סיבה שהיא.בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול ה
 ולהגשת הצעה.   ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז חובההינה 

 
שם:  מעטפה אחת סגורה עליה יירבעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים   .ג

 " סקר ומיצוי הכנסות  27/21  י מס'פומב רז "מכ
,  העירייהלשכת מנכ"ל  , באר יעקב, ב 1ז'בוטינסקי  '  רח רזים בהמכ  תיבתבההצעה תוגש במסירה ידנית  

בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד    שתישלח  הצעה  בדיוק.  14:00שעה  עד    8.12.21מיום  עד לא יאוחר  
 לא תוכנס לתיבת המכרזים.  ,הנקוב לעיל

 
ופן אחיד על כל  אחוז ההנחה יחול באעבור ביצוע השירות.    ידו- המוצע על  ההנחהאחוז    אתין  ע יציציהמ .ד

 להלן.   במסמך ג'  3סעיף שלבי השירות, כמפורט ב
 

 בחירת הזוכה 
9.  

 
ההליך,    לבטל את  ,תה הבלעדיפי שיקול דע-על  ,רשאיתו  אינה מחויבת לבחור זוכה  העירייהכי    ,מובהר .א

או כל הצעה שהיא    בת לקבל את ההצעה הזולה ביותרחיימת  העירייה  יא. איןבכל עת ומכל סיבה שה 
, והכל לפי שיקול דעתה  זוכה אחדלבחור ביותר מאו  אל הפועל רק חלק מההצעה  ית להוציאוהיא רשא 

 הבלעדי. 
 

 מהציון(.  60%ה )משקל מהציון( ואיכות ההצע  40%ידורגו לפי ציון משוקלל של מחיר )משקל   ההצעות .ב

mailto:hadasg@b-y.org.il
mailto:hadasg@b-y.org.il
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לרשא  ייההעיר .ג בית  הניסי התחשב  ובמשך  המציעיםטיב  של  של    ון  עם  בעבודת  העירייהובניסיונה  ה 
, הסברים ופרטים נוספים בנוגע  ציעים, וכן לבקש מן המציעים הבהרותמציעים וכן ביתר מאפייני  המה

 להצעתם. 
 

ל  ם לו וכ ידועים ומובני  ומסמכיה  ה זושכל פרטי פני  של המציע כמוה כאישור וכהצהרה   הגשת הצעתו .ד
לא תתקבל לאחר    ניה זו פרטי פאו לפרטים כלשהם מו  טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשה   טענה בדבר

 הגשת הצעה. 
 

 התמורה
 

10.  
בהסכם,   .א כנדרש  השירות  תמורהעבור  זוכה  כל  בהצעתו   ההפחתה  לאחוז  בהתאם  יקבל  ביחס    שנקב 

מציע,  ם בהם נקב ה זית אחובהפחת   העירייה  ידי- הנקוב על, קרי האחוז  לשירות לאחוז המקסימאלי  
ין שהוא, למעט תוספת מע"מ כשיעורה  ומג  סו  ביצוע השירות בפועל, ללא כל תוספת, מכלובהתאם ל

 . פי דין-על
 

- ל שהושגה ע ,התמורה תחושב כאחוז הנקוב בהצעת המציע מתוך "תוספת השומה" כהגדרתה בהסכם .ב
 ובתוספת מע"מ.  ידי הזוכה כתוצאה ממתן השירות

 

יין  כס. לענ שהוצאו במישרין בגין הטיפול המשפטי בנדות  מיוחת  צאוהו  עדום בשללתזכאי  היועץ יהא   .ג
אגרות ביהמ"ש ו/או כל אגרה המשתלמת לצד ג' כלשהו, ערבונות וערבויות,    -    "מיוחדות  "הוצאותזה  

ו  תמלול  הוצאות  מומחים,  או  עדים  בורר/מגשר,שכ"ט  שכ"ט  שיוטהוצאו  הקלטה,  על  ת    העירייה לו 
פ"י  . החזר ההוצאות ישולם ע יתידי הגזבר- תב עלת שאושרה מראש ובכו הוצאה אחרמשפטי אבהליך  

 בצירוף קבלות ו/או אסמכתאות מתאימות.   ההוצאות ששולמו בפועל
 

 דירוג ההצעות
 

11.  
   :פירוט הבאה לפי , ו ההצעות בהתאם לאמות המידההוכחת עמידה בתנאי הסף, ידורג בכפוף ל 

 
 

 מאלי מקסיוד ניק פירוט  אמת המידה   
 חן התוצאהמב יכותא

מוכחת  גבייה  הגדלת 
מקו ו/או  מיוברשויות  ת 

וביותאגי מים  נתן  ב  די  בהן 
שירותים בחמש    המציע 

 עובר למועד ההגשה השנים 

אישור להגיש  המציע  הרשותים  על   מגזבר 
אגף  ו/או    המקומית בעירייה   הכנסותמנהל 

וביוב מים    תאגיד ב  כספים  חשבו/או  
א  כת כאסמ   ,' ך הגבי מסמעבד על    בשירותם

גביה הגדלת  מהעבודה  לסכום  . כתוצאה 
את   שיציג  הגבייה הגד  סכוםהמציע    לת 

ש ביותר  הגבוה  רשויות ב  גבההמצטבר 
ק העני  להם  וביוב  מקומיות ו/או תאגידי מים

זו  את   פניה  מושא  שנים השירות   בחמש 
  50יקבל    -מות במועד הגשת ההצעותהמסתיי

 נק'.  
בא ינוקדו  ההצעות  יחסיתר  להצעה  ופן  י 

    בה ביותר.הטו

   נק'   50
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הגזבר על  כי  ספק,  הסר  למען   ו/או   מובהר 
ו/או   הכנסות  ףאגמנהל   חשב   בעירייה 
וביוב  כספים מים  תקופת   לציין   בתאגיד 

לה  5בתוך    גבייה עובר  הצעה שנים    גשת 
ת סכום סכום מינימאלי שנגבה )נגבה לפחו ו 

  .)₪  ...... חובה  של  סכואין  גבייה  לציין  ם 
 מדויק.  

 
 חישוב:  נוסחת ה

 
 הגבייה הנבחן  וםסכ

__________________    *50   
 בוה ביותר סכום הגבייה הג

 
המ ריאיון-רשמות כללית הת יתבקשו  להציג בראיון  את    ועמדים 

ן היתר, נושאים  בי ו  מטעמו  להצוות שיטפ
ידם ו/או תקדימים  -ייחודיים שטופלו על

בתיקיםמשפטיים   על  שנקבעו  - שטופלו 
 ם.יד
 
 

 נק'   10

באח הצעת מחיר  מחיר שינקוב  ביותר המציע  הגבוה  ההנחה  וז 
תיתר  נק'.    40יקבל   באופן נוקדנה  ההצעות 
 יחסי

 
 ת החישוב:  נוסח

ה המחיר  ביותרהצעת    ההפחתה )  טובה 
 ( ביותר הההגבו

________________  *50 
  בחנתההצעה הנ

 נק'  40

 נק'   100   סה"כ
 
 א י ש ו ר 

 
 האמורים לעיל. ים הצהרה להסכמתו לכל התנאים הכללי ווה אישור ו להלן מה חתימת המציע   .12

 
 

 
    

באמצעות  ימת המציע תח
 בתאגיד י החתימה ימורש

 תאריך  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 

י  יהריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורש  
למכרז.  וגע ו/או הנור חייב אותו בכל עניין הקשחתימה מטעמו, ורשאים ל

צהיר  אשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי לה הריני מ
לעונ  צפויים  יהיו  וכי  האמת  כן,  את  יעשו  לא  אם  בחוק,  הקבועים  שים 

 ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
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 אישור קבלת מסמכי המכרז 
 

ל עצמו את תנאיהם ואת כל  הוא מקבל ע רז, וכי מסמכי המכ כי קיבל לידיו אתהמציע מאשר בזה, 
 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 
 העסק רוכש/ת חוברת המכרז ומספר מזהה )ח.פ./ע.מ./ת.ז.(:-שם בית

  ______________________________________________________________ 
 

 העסק הרוכש/ת: - כתובת פיסית של בית
 _____________________________ __________________ _______________ 

 
 תאריך רכישת המכרז: _____/_____/_____ שעה: ______________. 

 
תפקיד   שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   ________________ מס' ת.ז. _________________

 _______________________________________ 
 

 :מטעם המציע לעניין המכרזשר  הק פרטי איש
 ________ ___________שם:  

 תפקיד: _________________ 
 ______ -טלפון:  __________ 

 ____ - טלפון נייד: ___________
 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 ____ -מספר פקס: ___________ 
 _____________  ___שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _____

 _____ -נוסף: ___________איש הקשר ה ולרי שלמס טלפון סל 
    כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 
 ____________ 
 חתימה וחותמת 
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 נספח א'

 פרטי המציע 
 

 מענה המציע )ניתן לצרף נספח מענה מפורט(  נושא מס"ד
  שם המציע  1
  כתובת  2
  טלפונים  3
  חברה שליטה ב שמות בעלי ה 4
  יש קשר למכרז א שם 5
  איש קשר למכרז  נייד טלפון 6
  כתובת דוא"ל איש קשר למכרז 7
  מספר פקס לתקשורת למכרז 8
  כתובת אתר האינטרנט של המציע   9

  שנת יסוד  10
  שמות מנהלים בכירים  11
  בעלי המניות  12
  אחיות חברות  13
  רות בנות בח 14
  חות רת בת/אשנת יסוד חב 15
שנות עבודה במגזר   פרמס 16

 המוניציפאלי/ציבורי 
 

  הערות  17
סה"כ העובדים השכירים אצל  18

 המציע 
 

מס' גופים ציבוריים המקבלים שרות   19
באופן קבוע מהמציע במועד הגשת  

 ההצעה 
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 לכבוד
 עיריית באר יעקב 

 
 ג.א.נ., 

 
 י המציע ד בדבר פרטאישור עוה"הנדון: 

 
______________ ח.פ./ח.צ./ת.ז.  _____, לבקשתו של ________דין ______ מ, עורךאני הח"

 ( מאשר בחתימתי, כדלקמן: המציע  –______________ )להלן 
 

 החתימה של המציע במכרז הינם:   ימורשי .1
 

 ____________________ גב' / מר  _________________ ת.ז. 
 

 _______ _______ת.ז. ______ ______________גב' / מר  ___ 
 
 מר _________________  ת.ז. ____________________  ' /גב
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, ולרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז   .2
רז ועל המסמכים המצורפים  מכל  החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע  הינהובחוזה שבגדר מסמכי המכרז  

 י החתימה שלו כאמור לעיל.  יוהיא נחתמה באמצעות מורשמציע למכרז להצעת ה
 

 :להלן דוגמת החתימה והחותמת של המוסמכ/ים לחתום בשם המציע .3
 

  

 
 מסמכי ההתאגדות שלו. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי  .4

   _________      __ ________________ 
 שם, מ.ר, חתימה וחותמת                     אריך ת        
 
 
 

, וכן תמצית מידע מעודכן  ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע,
 מרשם החברות.  
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 נספח ב'
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

 
הרתי,  שהוז  לאחר _____________תפקיד ________  _________, אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז.

כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב,  
   כדלקמן:

 
 (. המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 
 לקמן: של המכרז, כד  תנאי הסף בכל  המציע עומד .1
 

 פות רשומים כדין.  תאו שו תאגידהמציע הינו  1.1
 

 המציע עוסק מורשה, מנהל ספרים כחוק ובעל אישור ניכוי מס במקור.  1.2
 

  מסתיימות במועד הגשת ההצעות, , בחמש השנים השנתיים מלאות לפחות  סיון קודם של ל ניע בעהמצי 1.3
 . יםלנכסים עסקי  ביובו יםו/או תאגידי מ  תות מקומיועבור רשוי הכנסות   למיצוישירות במתן 

 
תאגידי מים  לו/או    ידו לרשויות מקומיות- שסופק על  , מיצוי הכנסותממתן שירות  מציע, אשר כתוצאה   1.4

בהיקף של    המסתיימות במועד הגשת ההצעות, הגדיל את הכנסות הרשויות במצטבר  שניםה  בחמש  וביוב
 לפחות.   מיליון  ₪ 10

 
 . ן תצהירי זה אמתחתימתי ותוכזה שמי, זו   .2

 
_____________________ _______              

 חתימה + חותמת המצהיר             
 

    ____________ ___ ___________ 
 תאריך           

 אישור 
 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב 
ספרה   ידי ת.ז. שמ-זיהה/תה עצמו/ה על_______,  ___________________, מר/גב' ________________

____________  ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  
 בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 
              

    
 ____________,עו"ד     
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 'דנספח 
 לכבוד 
 ב יעק  באר תעיריי

 
 מליאת מועצת העיר ו/או לחבר  עירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הנדון : 

 באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  תעירייהנני מצהיר בזאת, כי  .1
 הקובע, כדלקמן : ]נוסח חדש[ א בפקודת העיריות122סעיף  1.1

האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  שיש לאחד    ו תאגידוכנו או שותפו, א, קרובו, ס"חבר מועצה 
, לעניין זה, "קרוב"  העירייהאו לעסקה עם שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה ברווחיו או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –
 המקומיות הקובע:  ור ברשויותרי הציבמניעת ניגוד עניינים של נבח)א( של ההודעה בדבר כללים ל 12כלל  1.2

 לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,  המועצה"חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו   -"חבר מועצה"  

 )ב(".  (1)  2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 דש( הקובע כי: ת )נוסח חהעיריו )א( לפקודת 174סעיף  1.3

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

 

 י : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר, כ .2
)יש להקיף    או שותף  ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות סוכ-: בןיאין לי/ל  יש    ירעהמועצת  מליאת  בין חברי   2.1

 את התשובה הנכונה(. 
לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו , קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  מליאת מועצת העירחבר    איןיש/   2.2

)יש להקיף את    אחראי בו  או עובדאת הצעתי או שאחד מהם מנהל  או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי  
 . התשובה הנכונה(

 . )יש להקיף את התשובה הנכונה( לי קרוב משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה איןיש/  2.3
 

ו/או   כוזבתרשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה    אתה  העירייהידוע לי, כי   .3
 לא מלאה.

 
בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו    ים, והאמורמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאהפרטים ש  זאת, כיאני מצהיר ב .4

 בדבר כך. לעירייההנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הנני מתחייב לדווח 
 :  מציע(מטעם ה  או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  

חתימה וחותמת של   םש
 במציעהמציע/חבר 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע    
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין    הינם מורשי

י החתומים  הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כ
ת האמת וכי יהיו צפויים  להצהיר א על ידי בשם המציע הוזהרו

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם  
 כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 
 תאריך 

תום הוזהר על ידי  הריני מאשר בחתימתי כי הח  
פוי לעונשים הקבועים  כי יהיה צהאמת ו את להצהיר 

בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם  
 בפני על תצהיר זה.
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 'הנספח 
 ואישור לעניין הרשעות קודמותהצהרה 

 ממניות המציע( 50% - )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ
 : דלקמן ומתחייבים בזאת, כ מצהירים אנו הח"מ .1

 ____________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. _________אנו _____ .1.1
ולא    5במהלך   .1.2 פלילית  בעבירה  הורשע  לא  הח"מ  במכרז,  הגשת ההצעה  למועד  האחרונות שקדמו  השנים 

 ישום.   מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית לאחר הגשת כתב א
ות הסביבה, ולמעט: עבירה פלילית מסוג ירות בתחום תו"ב, איכ, כולל עבירהל עבכ -  "עבירה פלילית"

ה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת  חטא, עביר
 אישור, רישיון או הסכמה(.

מכים לעיין  שאים ומוסיהיו ר רזים ו/או כל הפועלים מטעמןהח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכ .1.3
 המשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מ

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב   .1.4
המ ועדת  לבקשת  למסור,  עהח"מ  חתום  כנדרש,  אישור  הח"מכרזים,  הזמ"י  תוך  בבקשת  ,  לכך  הקבוע  ן 

 הועדה. 
 בכתב. לעירייהנודיע מיידית  –ת התאגיד ממניו 50%במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל  .1.5

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2

 
 : ו מנהל הכספים  מטעם המציע(מנכ"ל ו/אר ו/או )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ות אם המצהיר הינו תאגיד/שותפ

    
שם חתימה וחותמת של  

 המציע/חבר במציע
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו  במציע הינם מורשי

  בחתימתיו הנוגע למכרז. הריני מאשר בכל עניין הקשור ו/א
ים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  כי החתומ

, וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן
 ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    
 עו"ד  חתימה וחותמת תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

ם הוזהר על ידי להצהיר את י כי החתובחתימת הריני מאשר  
אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ה

 יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 'ונספח 
 תצהיר 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"וב' לחוק עסקאות 2לפי סע' 
 2/2011הפנים  ולפי חוזר מנכ"ל משרד 

_______________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר ח' _________________ ת.ז. ________ מר_______אני הח"מ ___
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

בחברה, ואני מוסמך להצהיר "(, אני מכהן כ________________ החברה__ )להלן: "אני נציג _____________ . 1
 פורט להלן. רה, את המטעם החבמ

ב)א( לחוק עסקאות גופים 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  . 2
לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות   "((חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976- ציבוריים, התשל"ו

"( חוק עובדים זרים)להלן: " 1991- חת תנאים הוגנים(, התשנ"אכדין והבטקה שלא חוק עובדים זרים )איסור העסלפי 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

פים ב)א( לחוק עסקאות גו2ל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובע . 3
שתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה  ט ביותר מדין חלוציבוריים( הורשעו בפסק 

 עה האחרונה.  שנה אחת לפחות ממועד ההרש 
ם זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין  לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדי . 4

 בלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר. באמצעות קה ובין עקיפין, בין אם על ידי החברובין ב
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם  . 5

 רה יסודית של הסכם ההתקשרות. ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפ
 בתצהיר זה:  . 6

 : ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(י יו"ר ו/או מנכ"ל תיחתם ע" רה זוצה)הר הינו תאגיד/שותפות מצהיאם ה
    

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם   
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו,  

גע ו בכל עניין הקשור ו/או הנוורשאים לחייב אות
מאשר בחתימתי כי החתומים בשם ז. הריני למכר

המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 

זהרתי אותם כאמור חתמו בפני על ולאחר שה
 תצהיר זה. 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 

    
 ד חתימה וחותמת עו" תאריך ימהשם + חת

 
 ךתארי

שר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את י מאהרינ  
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. יעשה כן, ולאחר 
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 הצעת המציע -' גמסמך 
 

 הכנסות  מיצוי מתן שירות ל - מחירהצעת 
 ד לכבו

 עיריית באר יעקב 

 

 ג.א.נ.,

  ותי הכנסמיצול שירותי ייעוץ  הצעות למתןפניה לקבלת  :הנדון

והשירות  , וכי הבנתי אותם, וכי תנאי הפנייה מכי הפנייה י בעיון את כל מסמ מצהיר, כי קראת אני הח" .1
 ידועים וברורים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי והריני להצהיר להלן:  

בכ .א עומד  הנדהנני  התנאים  הגשת  ל  לשם  וההוראות  ב במסמך    טפורכמ  הצעהרשים  התנאים   '
 הכלליות.  

וא פניה זו והנני מסוגל לבצע  דרושים לשם אספקת השירות נשבעל הידע, הניסיון והמומחיות הני  נה .ב
 פי הוראות הפנייה.-ו/או ההתחייבויות על  הדרישותאת כל 

  מכל מין   ות,לליין כל ההוצאות, בין המיוחדות וב ידי כוללת את כ-ידוע לי, כי התמורה המוצעת על .ג
שהוא השירווסוג  במתן  הכרוכות  במ,  שצוין  אלה  למעט  שית,  בחוזה  בכפוף  פורש  ליועץ  וחזרו 
 . פועל והצגת חשבוניתלתשלום ב

רשאית שלא להשתמש כלל בשירותיי או להקטין את היקף השירות או לחלק    העירייהידוע לי, כי   .ד
פי החלטתה הבלעדית.  -והכל על  ,והלשכ  ליועץם ו/או לקבוע תקופת ניסיון  אותו בין יועצים שוני

ת המבוקש במחיר  מתחייב לספק את היקף השירו  יוגדל או יוקטן היקף השירות, הנני  במקרה בו
 הצעתי. 

כי   .ה לי,  לבחור    העירייהידוע  אחדרשאית  מזוכה  מתחייבת    ביותר  איננה  והיא  השירות,  לביצוע 
 כלשהו.להעביר עבודה בהיקף 

  7זאת תוך שותיו, וד בדריתקשר בהסכם המוצע בהליך זה ולעמ ב להי מתחייאם הצעתי תתקבל, הננ .2
 הודעתכם בדבר בחירתי.    ימי עבודה מתאריך

 ור השירותבעהתמורה  .3

 :הסבר

לנקוב אחוז .א ניתן    על המציע  בטבלה.  כל שלבי מתן השירות המפורטים  על  יחול  הפחתה אחיד, אשר 
. אין לנקוב במספרים  נקובהאחוז ה  ת עלתוספב באין לנקו.  ומעלה  0%הנע בין  להציע אחוז הפחתה  

 נית. רוהנקודה העשאחרי 

לדוגמא, אם אחוז ההפחתה המוצע עומד על    :תחושב באופן הבאוז ההפחתה המוצע  התמורה בניכוי אח  .ב
לרכיב  5% התמורה  אזי  הכו,  בהליך  תשלוםלל  טיפול  דרישת  בהליכ  שהיועץ)מבלי    משלוח  ים  נקט 

( פחות  5%זה )   ב. כלומר התמורה המקסימאלית לשל4.75%על  מוד  הלן( יעם( )שורה ראשונה ל משפטיי
   (.0.25%ממנו ) 5%

 . העירייהבלבד לקופת   בפועל התמורה הינו מביצוע תשלום מובהר בזאת, כי אחוז .ג
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 ההפחתה אחוז אחוז התמורה המקסימאלי   השירות
המוצע )יש 

אחוז  להציע 
הפחתה אחיד 
שיחול על כל  

שלבי הטיפול  
 כס( בנ

דרישת ח לומש
 תשלום 

5%  

מענה למכתב 
ו דרישה ו/א

 אההתר

10% 

תהא   יה העירילעניין סעיף זה, 
רשאית להגדיל את סכום התמורה  

במקרים   15%-לכל סכום עד ל
,  העירייהתתרשם  מיוחדים בהם 

רק זמן  כי הושקע מאמץ מיוחד או פ
ארוך בטיפול בנכס,  הגדלה כאמור  

 ית בשיקול דעת גזבר

 

 משפטיהליך 
תשובה ולל כ

לי  לעתירה מנה
   לפני תשלום

הגנה  או כתב
 יעת השבה תבב

18% 
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טי הליך משפ
ערעור  כולל 

ועד לפסק דין 
 חלוט 

22% 

 

  קצתן, לא אהיה ע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מ אבצלא  אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם   .4
יועץ אחר, הכול כמשר עית להתקתהא רשא  העירייהכי  ו  ואג שהזכאי לקבל תמורה מכל סו פורט  ם 

עקב הפרת    העירייהות או סעד שיעמדו לזכות  הא בכך בכדי לפגוע בכל זכ , מבלי שיבמסמכי הפנייה
 הצעתי.   התחייבותי במסגרת

 החתום: באתי עלולראיה 

 

 ... ....................... ...........' ע"מ .............. ס.פ./מ.................................. חשם המציע: ...............

 

 .............. .................................... תאריך: .................................. ...........................כתובת: ..

 

 יע: פרטי מורשיי החתימה של המצ

 

 ............................. .... ז. .... .................., מס' ת.שם ...........................  .1

 ........., מס' ת.ז. ..................................... ................................ שם .... .2

 

 

 ....................... .........................................חתימה וחותמת 

 

 ................................ .. ........... ............... ...........תאריך .....
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 הסכם-' דמסמך 

 
 הסכם  

 
 ______ הסכם מס' ______ 

 2021חודש _______ שנת  ב ______ שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום _

 500225305 עיריית באר יעקב, ח.פ. בין: 
 , באר יעקב 70300  קוד  , מי5, ת.ד.  2מרח' ז'בוטינסקי    

 טעמה: י החתימה מיורשת מ מצעובא  
 העירייהמר נסים גוזלן, ראש   
 העירייה  ית, גזבר לויןמירי  רו"ח   
 "( העירייה"ן: )להל  

 אחד מצד 

 ___________________________ _ :לבין

 ____________________ /ח.פ./ ע"מ  
 __ ______ מרחוב _______________ 

 __ _____ ______פקס: ____  ____; __________טלפון: _________
 י החתימה מטעמו:יע"י מורש

 ___________ . שם:_____________ ת.ז.1
 .ז. ___________ .שם:_____________ ת2
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 "( היועץ" -ן  הל)ל

 מצד שני  
 
 

  וילמיצ  מקצועי  ץ, בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי ייעו27/21מכרז פומבי מס'  פרסמה    העירייהו  הואיל:
 ;י נפרד מההתקשרותה המצורפים כחלק בלת פניימסמכי ה כמפורט ב  העירייההכנסות 

 ;  כזוכה הונבחר  ירייהע הידי -התקבלה עלהצעתו, אשר  הגיש    והיועץ  והואיל:
 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות.  והואיל:
 

 מן:בין הצדדים כדלק אי לכך הוסכם הוצהר והותנה
 

 ספחיםמבוא ונ

ל  ם זהיל להסכהמבוא לע .1 וי ונספחיו המפורטים  ש לקראם כאחד עם  הלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 
 ההסכם:

 עץ; הצעת היו   - נספח א'
 אישור על קיום ביטוחים של היועץ;    -נספח ב' 
 טופס עדכון פרטי חשבון בנק;  - נספח ג'
 ; פהרשה/עוסק פטור תקתעודת עוסק מו  - נספח ד'
 הכנסה;דין ממס ים כל ספר הו אישור על ני   - נספח ה'
 ;עניינים ושאלון לאיתור ניגוד   עניינים  עדר ניגודתצהיר ה  -נספח ו' 

 פרשנות

2.  
 דם: המוגדרת לצבהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות  
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 ; העירייה יתגזבר  " ת"המנהל

 
  מך על וסמטעמו שה ם, ולרבות כל גורם  עץ ומורשיו המוסמכילרבות נציגיו של היו  "היועץ"

 ממנו. סכם זה או חלק  לעניין ה ידו
 
,  וב מס אמתיחלצורך    תשלומי חובה עירונייםבדיקה מקצועית של  ו  ייעוץ  שירותי  "השירותים"

זאתובכל פית  חיובי  ל  והיטלי  חוק  וחאגרות  עזרמכוח  ארי  כל נו,  מים, נה    לית, 
  . דיקותככל שיעלו הב נוספים תשלומיםו  חלף היטלי השבחה, היטלי השבחה

 
  העירייה פרי  ום הרשום בס, בנוסף לסכ העירייהבקופת  בפועל    שהתקבל   סכום כספי  -"שומההפת תוס"

פיתוח וספת תשלום בה חויב  המהווה ת  בהיטלי  חיוב  בגין  כדין  ארנונהנישום   ,  ,
בהם יימצא חייב    ,ותשלומי נוספיםיובי מים, היטלי השבחה, חלף היטל השבחה  ח
ו/או  ב מדידה  של  עקבות  סכומיםבניכועץ,  היבדיקה  בערריםשי  וי  ו/או    זוכו 

 ים שינקטו ו/או בהתאם לכל דין.  בהליכ 
 

הסכם    תשלום ""התמורה לשירותי  27/21מכרז  מכוח  שיינבהתאם  עלם  תנאיו. -תנו    פי 
בפועל  התמורה  חלוט  בתשלום  מותנה  העירייהשי  ליועץ  בקופת  במתקבל  קרה  . 

בגין    רהלתמוזכאי    יועץיהא הא  ל בהליך חוקי, לתבוטן ו/או  ומה תקט שתוספת הש 
,  לעירייה , כולו או מקצתו, יהא על היועץ להשיבו  תמורהולם  נכס. היה וש אותו  

 חלקו, בהתאם לתוצאות ההליך.  כולו או
 

 לעיל.  1הסכם זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, כמפורט בסעיף    -"ההסכם"  

בנספחיו, יכריע  ות בגוף ההסכם ו/או  מצוי ות ה ההוראן  של סתירה בית, כי בכל מקרה  מוסכם ומובהר בזא
 בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא סופית.  מנהל ה

 
 הייעוץדת עבו

3.  
 

ל  ובכל,  וב מס אמתי חלצורך    תשלומי חובה עירונייםבדיקה מקצועית של  ו  ייעוץ  שירותיהיועץ יספק   .א
טלי  חלף הי,  היטלי השבחה   ים,מ  ת, לילכ  נה נו, ארי עזרמכוח חוק   וחפית  אגרות והיטלי  חיובי   זאת
  . דיקותתשלומים נוספים ככל שיעלו הבו  בחההש

 
ץ הזמנת עבודה ובה יוגדר הנכס/ים ו/או האזור/ים לביצוע השירות וכל דרישה  המנהל ימסור ליוע .ב

. היועץ לא  עבודה וכן הלאהזמנים לביצוע הלגבי השירות, לרבות כל נתון רלבנטי בקשר לנכס, לוח  
ר, כי  עשות כן. מובהתובות אם לא קיבלה הנחיה מפורשת לבדיקות ו/או תכום ביצוע  ליז   רשאי  האי

 עסקיים בלבד.מסחריים או הינו עבור נכסים שאינם למגורים, כי אם נכסים  השירות הנדרש
 

לא   .ג ההתקשרות,  ביצוע  על  המנהל  של  הפיקוח  כי  יצוין,  ספק  הסר  היועץ  רר  ישחלמען  את 
 למילוי תנאי החוזה.   היי יר העפי  כל מהתחייבויותיו 

 
נוספת  היועץ .ד ודרישה  כל מטלה  לבצע  חייב  דר יהא  עפ"י  עבודתו,  בכל שלב משלבי  ישת המנהל,  , 

ובלבד שתהא המטלה הנדרשת בתחום   הייעוץ,  ביחס לעבודת  לרבות שינויים, תוספות והבהרות 
 השירותים הנדרשים.  
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ו לבצעו  ביצועו לאחר א  למסור את  שאיתתהא ר   ההעירייירות,  חיל לבצע את השאם היועץ לא ית .ה

לדרוש מהיועץ פיצוי על הפרת    העירייה דעתה, מבלי לגרוע מזכות    פי שיקול-בכל אמצעי אחר על 
 ההסכם. 

 

יועץ, את  בהתייעצות או בהסכמת ה  נות, ללא צורךתהא רשאית לש  העירייה מוסכם ומוצהר, כי   .ו
 . כים שוניםן זותם ביוקחלם, מיקומם, היקפם, לרבות השירותים הנדרשי

 
א בקשר לכל נכס או חלקו שהוא עוסק בו  פי דרישתה דו"ח מפורט ומל -על   לעירייה  היועץ ימסור .ז

 . העירייהידי - מן עלם זה. כן מתחייב היועץ להשתתף בכל ישיבות העבודה אליהן יוזבמסגרת הסכ
 

השירות    מפרטורט במפלנוסח ולצורה כ  וצרים בהתאםאת מלוא הת   לעירייהביר  היועץ מתחייב להע .ח
של    שומת, חוות דעת וכל תוצר אחר תבקש, וכן כל ניירות עבודה, תשריטים, תרנדרש בכל עת שי ה

זה. הסכם  נשוא  רכוש    עבודתו  מהווה  כאמור  תוצר  כל  כי  בזאת,  רשאית  היו   העירייהמוסכם  א 
 וזה ובין לאחריה.  הגבלה, בין בתקופת הח לעשות בו שימוש בכל עת, ללא 

 

רה המקצועית/משרד עוה"ד, לפי  החליף את החב, ניתן יהא ל העירייהקשת  ו לבעץ, א יולבקשת ה  .ט
ע עמם  על והעניין,  תאושר  עוה"ד  משרד  ו/או  המקצועית  החברה  שהחלפת  ובלבד  היועץ,  ידי  -בד 

 דלת התמורה.  לא תגרור הג  בכתב ומראש, העירייה
 

גד  לטעון כנ  כל זכות  ועץ לא תהארשאית לבצע אכיפה בעצמה ולי  העירייהיובהר, כי    נוסף על האמור .י
 פן האכיפה, מועדה, האמצעים הננקטים וכו'. או

 

על הסכם פשרהדגמו .יא לחתום  או  מורשה להסכים  אינו  היועץ  כי  של  ש,  ובאישור  , אלא בהסכמה 
 (.  בריתזגמראש ובכתב )ראש מועצה,   ייה העיר מורשי החתימה של 

 

 צועו שירות בהיקף כלשהו. אינה מתחייבת להעביר לבי ייההעירכי ידוע ליועץ,  .יב
 

 ויות היועץ והתחייבהצהרות 

4.  

ת הצעתו את מסמכי הפנייה וההסכם והצעתו תהווה תמורה  יין ובדק לפני הגשהיועץ מצהיר, כי ע  .א
אות נסיעה, ציוד  התחייבויותיו, לרבות כ"א, הפקת דו"חות, הוצ  מלאה לביצוע העבודה ומילוי כל

 תה. ל הדרוש לביצוע העבודה בשלמושרדי וכמ

לביצוע התחייבויותיו   המיומנות לת הכספית, כוח האדם המתאים והיועץ מצהיר, כי הוא בעל היכו .ב
 ביותר.נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצעו ברמה הגבוהה 

ים  עובדיו מלוא הסכומ פי הצעתו לשלם ל -על ושי במילוי התחייבויותיו  היועץ מצהיר, כי אין לו ק  .ג
היתר לפי חוק הגנת השכר,    ודה, צווי הרחבה וכל דין החל ובין שים והמתחייבים לפי חוקי העב הנדר

 .1958  -תשי"ח
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היועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק, וכי ברשותו   .ד
 עפ"י ההסכם.  התחייבויותיו  ים הנדרשים עפ"י כל דין לביצועכל האישור

עלץ מצהירהיוע  .ה כשיר  הוא  כי  דין  -,  כל  וכי מתן    לבצע את השירותים המפורטים בהסכםפי  זה, 
על  כלב  לעירייהידו  -השירותים  ג'  בזכויות  פוגע  אינו  זה  בכל הקשור  התאם להסכם  לרבות  שהן, 

עם צד ג'    התקשרויות ו/או התחייבויות קודמות של היועץ  לזכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו או
ניסיון רלבנטי בתחום  ץ יהיו בעל רישיונות בתוקף ובעלי  ידי היוע - כי הדין שיועסקו עלכל עור  .כלשהו

 עיסוקם. 

מיד על כל שינוי בנסיבות שיחול בקשר עם הצהרותיו מכוח ההסכם    לעירייהע  ייב להודיהיועץ מתח .ו
לספק   יכולתו  רת או מגבילה אתשש לניגוד עניינים ועל כל צו או החלטה, האוסוהפנייה וכן על כל ח

 ולנספחיו.  את השירות בהתאם להסכם 

ידוע   .ז כי  והיועץ מצהיר,  בינו  קיימים  שלא  ש   העירייה בין  לו,  מוסמך  ליחות  יחסי  אינו  היועץ  וכי 
ו/או   ו/או  בהתחייבות משפטית   להתקשר ו/או להתחייב או    פעולה ט כל  לנקו  לבצע הסדרי פשרה 

ל  בכ   מאת המנהל    ומראש  בכתבשת  אה מפוריקבל לכך הרש  אלא אם   ,העירייהבשם    הליך משפטי 
 עניין ונכס בנפרד. 

לגרוע מ .ח לעשות    כלליות האמורמבלי  רשאי  היועץ  אין  פלעיל,  ו/או  שינוי  שיביאו  כל  עולה אחרת 
הוצאותיה של  העירייהשל    להגדלת  ובכתב  מראש  באישור  אלא  מורשי    העירייה,  ע"י  החתום 

 ה.  החתימה מטעמ 

בגין כל    העירייה אישית כלפי  יהא אחראי    ,יגוד לקבוע לעילופעל בנת, כי היה  היועץ מצהיר בזא   .ט
יב לשפותה בגין כך עבור  האסורה, ויחומחדליו ו/או פעולתו  מתוכנן עקב  שתוציא מעבר ל  הוצאה

, וזאת מבלי  צאות עו"ד ושכ"ט לרבות הליכים משפטיים והו  מלוא סכום ההוצאה הנוסף שהוציאה
 ח כל דין או הסכם. ו מכ ייההעיר הם  ל תשזכאי לפגוע בכל סעד ותרופה

 
 

 תוקפו של ההסכם

5.  
  -)להלן   העירייהורשיי החתימה של  ידי מ- על  החתימה  עדחודשים ממו   36  פוההסכם יעמוד בתוק .א

  .(תקופת ההסכם
 

, או  כל אחת  של שנהבשתי תקופות נוספות    הזכות הבלעדית להאריך את ההסכם   נתונה   לעירייה  .ב
דעת   פי-עללקה,  ח הארכה  -)להלן   המלא  ה שיקול  ה  (תקופת  תקופת  עד  ובסה"כ    60התקשרות 
 ודשים. ח

 
על כך הודעה    ייהירהע החליטה   .ג בדבר הארכת ההסכם לתקופות האמורות בס"ק ב' לעיל, תינתן 

 תקופת הארכה.  יום לפני תום   30בכתב לפחות ליועץ 

ההסכם .ד יחולו  הוארך  כאמור,  ת,  כל  המוארכת  המחוינאבתקופה  בשינויים  זה  הסכם  לפי  ב י  ים 
 עץ בתקופת הארכה. ל התמורה ליוע כל עדכון שהעניין. לא יתבצ 
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ום  פי הסכם זה לידי סי -להביא את ההתקשרות על שאית  ר  העירייהלגרוע מן האמור לעיל,  י  מבל .ה
  30ליועץ  ידי מתן הודעה בכתב  - בכל עת, עליצוי היועץ,  מבלי לתת נימוק מיוחד ומבלי שתחויב בפ 

 מראש.  יום

של הפ .ו סיבה שהיאסקת ההסבכל מקרה  היועץ מחו כם מכל  להעביר  ,  כל החומר    לעירייהיב  את 
  עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא   העירייהעבור  או כל העבודה שעשה  והשייך לה  רשותו  שב

ת  אי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבושום פגיעה. מובהר, כי נותן השירותים אינו רש
 אי תשלום המגיע לו.

דה של  י העבובתוצר   העירייה הקניין של  וזכויות    רת סודיות , ההוראות בדבר שמיהסר ספקלמען   .ז
 היועץ יחולו גם לאחר תום ההסכם.

 
 התמורה

6.  

  העירייהלהוראות הסכם זה, תשלם של היועץ בהתאם ייבויותיו בתמורה לקיום המלא של כל התח .א
ת תוספגין עבודת היועץ.  ב  ירייה לעכל נכס, אשר תשולם בפועל  פי תוספת השומה ל-ליועץ שכ"ט על 

 לעיל.   2כהגדרתה בסעיף   –ה השומ

 ורה לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין בעת התשלום. ה האמלתמור .ב
 

היועץ לא יהא זכאי לקבל תמורה כלשהי בגין נכסים המצויים בהליך  למען הסר ספק יובהר, כי   .ג
ו  עץ. כמידי היו- נכס המטופל עללאותו    , ובלבד שאלה נעשים ביחסויבקשה להיתר ו/או הליך ריש

של תוספת השומה.    העירייהמותנה בתשלום חלוט לקופת    פי הסכם זה -תשלום התמורה על כן,  
ל בהליך חוקי כלשהו, לא יהא היועץ זכאי לתמורה בגין  במקרה בו תוספת השומה תקטן או תבוט

עץ להשיב את סכום  היו  יהא על  ה או חלקה בגין נכס כאמור, אותו נכס ובמידה ושולמה תמורה, כול
 ו.  לו או את הסכום שאינו זכאי ל כו –  תמורהה
 

 , התמורה תחושב לכל נכס בנפרד במצטבר לפי המדרגות להלן:  בנוסף לאמור לעיל .ד
 

 מפורט לעיל.  תזכה במלוא התמורה כ מיליון ₪  2של עד  שומה תוספת (1
 

מהתמורה כמפורט  80% -בתזכה  -מיליון ₪  ₪10 ועד מיליון  2תוספת שומה של מעל  (2
 לעיל.  

 
המפורט   מהתמורה 50% -בתזכה   - ליון ₪מי 25מיליון ₪ ועד  10מה מעל ת שו תוספ (3

 לעיל.  
 

 מהתמורה כמפורט לעיל.   40% -תזכה ב  -מיליון ₪  25תוספת שומה של מעל  (4
 

תחול   לעיל  המפורטת  התמורה  הפחתת  כי  מובהר,  ספק  הסר  לתוספת  למען  ביחס  רק 
תעמוד על סך של  פת השומה  תוס  ה בוגה שנקבעה. לדוגמא: במקרבר למדרהשומה שמע

מיליון ₪ ועל התוספת    2רה ללא הפחתה בגין תוספת השומה של  מיליון ₪, תשולם תמו  2.1
 בס"ק ד' לעיל.  ₪ תחול ההפחתה כמפורט 100,000בגובה 

דעתה  .ה לשיקול  רשהיועץ  ,  העירייהשל    המלא  בהתאם  גם  אי  יהא  לטפל,  בילהמשיך  טול  לאחר 
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, משיקוליה שלה,  העירייהיט  ל, למעט נכסים אשר לגביהם תחלטיפווחל  ההסכם, בנכסים בהם ה
  משכר הטרחה   50%לקבל    זכאי  היועץ יהא    -  בהם יופסק לגבי נכסים שהטיפול  להפסיק את הטיפול.  

ר  עוב, שבוצעה  ת היועץוד עבתוספת שומה סופית, על בסיס    , אם תתקבל בפועלהסכם זהכקבוע ב 
      ההודעה על סיום ההתקשרות.למתן 

 
הסכם זה, גם במקרה בו הטיפול     הכרוכות במתן השירות עפ"יאות  היועץ יישא על חשבונו בכל ההוצ .ו

 עט ההוצאות שפורטו במפורש.  בתיק יסתיים ללא תוספת שומה, למ 
 

או  ין,  תוספת השומה כד   על הפחתת הסכום מושא   לעירייה בין נישום    במקרים בהם תתגבש פשרה  .ז
הנחה   מגיעה  השלנישום  תו  ,יןכד   שומהעל  מתוך  תהיה  ליועץ  סכום    ובהחי   ספתהתמורה  בגין 

בהתאם לשיקול  תהא רשאית להגיע לפשרה בעקבות פניה של הנישום,   העירייההפשרה. מובהר, כי  
דעת היועץ על  גם שלא  על  ,דעתה הבלעדי,  יודע  עצם הפשרה והתחשבנות תערוך    ובלבד שהיועץ 

 רישא של סעיף זה.  לאמור בבהתאם 
 

ו/או לשימוש חורג לפני תחילת מועד  נייה  בבקשות להיתרי    בגינם הוגשובנייה  תוספות    נכסים או .ח
בגינם תמורה    כתוספת שומה ולא תשולם  יחשבו, לא  העירייהמתן השירות, הנמצאים בטיפול  ביצוע  

היועץ  -על אם  אלא  ההסכם,  המתחייבת  פי  לזו  מעבר  חיוב  תוספת  הנתומצא  שיופיעו  מן  נים 
      בבקשות.

 
ת בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להפסיק  תהא רשאי  העירייה   כי  ,בהר בזאת למען הסר ספק מו .ט

ו כל טענה ו/או  ם ולא תהיה ל יהא זכאי לתשלו, ובמקרים כאלה היועץ לא  הליכים, לעכב אכיפה
 דרישה כלפי העירייה. 

 
מה .י לעיל  כמפורט  התמורה  כי  בזאת,  תמומובהר  כווה  בגין רה  ומלאה  מרכי  וללת  העבודה  כל  בי 

יועץ זכאי  ח ההסכם, וכי אין הוומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י היועץ מכ   ולרבות כל פעולה
 .  לכל תשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה אחרת

ר על  ות ובתשלומים אשרנונ סים, באתנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במי
כם, לא ישנו את גובה התמורה לה זכאי היועץ עפ"י ההסכם אלא  עץ לשלם עפ"י כל דין או הסהיו

 מר במפורש אחרת בהסכם.אם נא
 

במישרין בגין הטיפול המשפטי  אל אף האמור לעיל, היועץ יהא זכאי לתשלום עבור הוצאות שהוציא   .יא
ן, שכר מומחים, הוצאות  , ערבו פטבית המשאגרות    –  "ותמיוחד  ת"הוצאובנכס. לעניין סעיף זה  

על  תמל והקלטה, שכ"ט מגשר, הוצאות משפט ככל שיוטלו  ישולמהעירייהול  ליועץ  . ההוצאות  ו 
 בהתאם לאסמכתאות מתאימות שיוגשו. 

 
 אופן תשלום התמורה

7.  
 בלת תשלום תוספת השומה בפועל במועצה.  יום מק 60תוך  שכר הטרחה ישולם .א

 
ההמחאות ייחשב כמועד    ם, מועד פירעון מחצית מכללהנישומי  ע"י  חאותבהמ  ל תשלוםבמקרה ש .ב

מתוספת השומה, היועץ יהא    50%פחות  בפועל. רק לאחר שהנישום ישלם בפועל ל  לעירייהתשלום  
להמשיך לטפל באכיפה בגין הנכס עד    ום בפועל. על היועץבהתאמה לתשל  תמורהזכאי לקבל את  

 יתרת התמורה.  ליועץ תשולםובהתאמה   ,לעירייהורה בפועל לום התמ לקבלת מלוא תש
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מהסכומים שיגיעו ליועץ כל סכום שעליו לנכות ע"פ דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומי  המנהל ינכה   .ג
של פ"ש על    פני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראה בכתבחובה, אלא אם כן ימציא היועץ למנהל ל

 ום ליועץ. הווה תשלשל הסכומים לזכאי י והעברתםהקטנת שיעור הניכוי כאמור 
 

יום לא יהווה הפרה של    15אשר לא יעלה על    העירייהתשלום מצד  כי איחור ב  ם,מוסכם על הצדדי .ד
   איחור כאמור.חוזה זה והיועץ לא יהא זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין 

 
  העירייה סכום שעל    –  חוזה זה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע ליועץ לפי    העירייה  .ה

ג'-מחמת שנתבעה על  לשאת בו וכן    מעשה או  בין   ידי צד  כל סכום  מחדל היועץ ו/או מי מטעמו 
ר לעיל בכדי  ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין. אין באמו  לעירייה מגיע מהיועץ    המנהל שלדעת  

 דין. עפ"י כל   העירייה תלפגוע או לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי 
 

 מירת סודיותש
 

8.  
ולצורך זה  הייעוץ  הינו לצורך עבודת    י המנהל ועץ מיד דים, כי כל המידע הנמסר ליבין הצד  מוסכם .א

, מפה,  כל כתב על גבי נייר או על גבי מדיה אחרת וכל תרשים, דיאגרמה  -בלבד. בסעיף זה מידע  
 ציור, תו, תיק, תצלום סרט תקליט וכיוצא באלה.  

 
וע  עם ביצ  ידע אשר יגיע לידיעתו בקשרבי כל המתחול חובת סודיות לגמטעמו    על היועץ ו/או מי .ב

היועץ ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך    לרבות מידע בע"פ.זה,    הסכם
 מראש ובכתב.  העירייה את הסכמת 

 
אג  יועץ ידבזאת, כי ככל שהיועץ מעסיק עובד/ים שיש להם גישה למידע נשוא הסכם זה, המובהר   .ג

 הסכם. לסעיפי היבות לשמירת סודיות בהתאם שי בהתחיופן אילהחתימם בא
 

 רמה מקצועית ושמירת דינים

9.  
היועץ מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא   .א

 ה. לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם ז   העירייהה אחראי ללא סייג כלפי  יהי
 
ו חלק הימנו או  וץ אר תוכן היע בדב   העירייהאו משתמע מאת  ר מפורש  הר בזאת, כי אף אישומוב .ב

זה, לא ישחררו את היועץ מאחריותו   ניתנו או הועברו בהתאם להסכם  כל מסמך או מידע אשר 
בה  ואין  המלאה  ו/או  המקצועית  המנהל  על  להטיל  ו/או    העירייהם  היעוץ  לטיב  כלשהי  אחריות 

 ם.האמורי המסמכים
 

ת הדין ולפעול לפיהן  ראוההסכם את הוור ולקיים במהלך כל תקופת  חייב לשמ היועץ מצהיר ומת .ג
ח הסכם זה, לרבות וככל שהוא מעסיק עובדים לכבד את הוראות כל  ו בנוגע לכל מחוייבויותיו מכ

 סקת עובדים. דין בקשר עם הע

   אחריות

10.  
 כדי הפר  אחריות   גרמו תוךישיר ובין עקיף, שיין, בין  היועץ יהיה אחראי לכל נזק או אבד             

 בשל חבותו החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים  המועסקים  ע"י  ית מקצוע              
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 בין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים  היועץ ו/או הפועלים מטעמו ,  בין ממשי ו             
 למניעתם.              

 
ו כל מי מטעמו ו/או  ו/אאו שלוחיו  /ליועץ ו/או למי מעובדיו ו   זק שיגרםא תהיה אחראית לכל נרייה  להעי

 בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן שירותי הייעוץ. 
 

במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו תוך כדי    היועץ אחראי כלפי כל צד שלישי,
הם, מתחייב היועץ  כלששי פיצויים  ידרש העירייה לשלם לצד שליכך. אם תותי הייעוץ  ובקשר למתן שיר 

להחזיר לעירייה ו/או לשפותה את הסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי העירייה  
 זה. ות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה מהעמותה לפי הסכםלרבות הוצא

 

 

 ביטוחים
 

מתחייב לקיים פוליסות ביטוח ברות    עץ  היועץ, היו  האמור לעיל באשר לאחריותו של לליות  בלי לגרוע מכ .11
כמפורט   בתנאים  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  בישראל,  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  חשבונו  על  תוקף 

)"באי ב'נספ-  "( המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זההאישורשור קיום ביטוחים  ובהר כי המצאת  . מח 
נאי מאוחר לזכייה. המצאת האישור  ות   תנאי מוקדם לחוזה זה  טוחים תקף על ידי היועץ הינהיום ביאישור ק

  היא תנאי יסודי לתקפותו של הסכם זה ולהתקשרותה של העירייה ובלעדיו  אין תוקף להתקשרות עמה, 
 זה זה או כל דין. תאם לחומבלי שיש בכך כדי לגרוע מזכויות העירייה כלפי העמותה בה

 
 דת היועץקת עבוהפס

 
12.  

בכל עת,    העירייה , רשאית לעיל )ה(5ף סעי, כאמור ב לידי סיום ההסכם להביא אתבנוסף לסמכותה   .א
להפסקת   להביא  בו,  שנתגלה  פגם  או  ההסכם  הפרת  מחמת  שלא  גם  לה,  שתיראה  סיבה  מכל 

 ימים.  30ליועץ תינתן  הסכם זה, כולו או מקצתו, בהודעה מראש אשרההתקשרות לפי 

 ה לקיזוז.ות, בכפוף לזכ )ה( לעיל5חולו הוראות סעיף  ירות עפ"י הסכם זה כאמור,  ההתקש  הופסקה .ב

בתוכניות    העירייה  .ג שימוש  בעד  ליועץ  כלשהם  פיצוי  או  תמורה  שכר,  כל  מתשלום  פטורה  תהיה 
 ודת היועץ שכבר נעשתה. ובמסמכים אחרים הקשורים בחלק עב 

ום אחר ליועץ  פן פיצוי, שיפוי או כל תשל שום אולא תחוב ב  העירייהכי    הסר ספק מובהר בזאת למען   .ד
 ת ההתקשרות עפ"י הסכם זה.מעבר למפורט לעיל, עקב הפסק

מכח כל   העירייהמובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית  .ה
 . דין או הסכם

 ביטול ההסכם ותוצאותיו
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13.  
 ים:ת ההסכם מיידית במקרים הבאלבטל אתהיה רשאית   העירייהי צדדים כ מוסכם בין ה .א

ניתן    -   באם הינו תאגיד  -ז כפושט רגל, או  או הוכרו/מונה ליועץ כונס נכסים מכוח כל דין,   (1
 לגביו צו פירוק; 

ו לאחר או מעסיק  כשהיועץ מסב את ההסכם כולו או חלקו או מעניק טובת הנאה על פי (2
 . ההעיריי   קבלן משנה ללא הסכמת

 כם או לא מחל בביצועו. וע ההסכשהיועץ מסתלק מביצ (3

הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע    או   היועץ או מי ממבקריו נפתחה חקירה פלילית  נגד (4
 למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון;

 מרמה; בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה  היועץ או מי מטעמו נתפס או נחשד (5

מסיבה בריאותית, כספית,  סוגל לעמוד בדרישות ההסכם  אינו מכי היועץ    לעירייהוכח  ה (6
 חרת. ה א טכנית, או מכל סיב

אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה,  
ובכלל זה לבטל  שבדין,  לבטל ההסכם מכוח כל עילה    העירייה   וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 תו על ידי היועץ. קב הפרההסכם ע

,  מקצתו, או הפסיקה את ביצועוו או  בסמכות כלשהי וביטלה את ההסכם, כול  עירייהההשתמשה   .ב
לב,   נגד  כולו או מקצתו בתום  כלשהי  עילת תביעה  ליועץ  ביטול ההסכם,    העירייהלא תהא  בגין 

רט לתמורה  , פייההעירכל טענותיו כלפי    על  בזאתעו או סיבה אחרת, והיועץ מוותר  הפסקה בביצו
תוספת    העירייהופת  קבלה בקתנו עד למועד הפסקת ההתקשרות ועל בסיסם התבעד שירותים שני

 כלפי העיריה.   שהיועץ חייב קיזוז של העירייה בגין כל נזק ו/או חיוב , בכפוף לזכות שומה בפועל
 

 התנאה על זכות יוצרים 

הס  לעירייה .14 מכח  זמוקנית  זה  והשימושכם  הבעלות  המסבכ  כות  תשר   מכים,לל  רשימות,  יטים,  נתונים, 
יוכן ע"י  העירייהתיקים שהיועץ קיבל ויקבל עקב ובמהלך עבודתו עם     מושא הסכם זה, שחלק מתוכנה 

שייעשה על  להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל שימוש    העירייהלא תישמע טענה מצד היועץ כלפי  היועץ, ו
 .ירייההערות שהכין היועץ בשי  ם אלה בחומרי העירייהידי 

 
 ד מעביד אי תחולת יחסי עוב

15.  
  וכי   העירייהמוצהר בזאת, כי היועץ לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים של   .א

 נותן שירות.   -בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין מהות היחסים 

וכל   .ב עובדיו  לרבות  ליועץ  כי  יהיו  גורם אחעוד מוצהר,  ולא  ו/או  תיד  בער מטעמו אין  תביעות  כל 
-לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד  דרישות שהן

 מעביד. 
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ר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  מור לעיל מוצהמבלי לגרוע מהא .ג
 וראות הבאות:הה  ולולבין היועץ, יח  עירייההד בין האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעבי

הצדד (1 את  של  יראו  בשיעור  תמורה  על  מלכתחילה  הסכימו  כאילו  שכר   60%ים  מסכום 
ום אחר ששולם ליועץ( )להלן:  תוספות וכל סכ  הטרחה הכולל )כולל מע"מ, התייקרויות, 

 "(.  שכר הטרחה המופחת "

מצ (2 הינו היועץ  המופחת  הטרחה  שכר  כי  בזאת  וה  היר  מלוא    וגן מלא  ביצוע  עבור 
 ככל שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. יותיו על פי הסכם זה, אם ויבותחי ה

שכר הטרחה  הסכם זה מעבר לאת כלל הסכומים שקיבל בקשר עם    לעירייההיועץ ישיב   (3
זה(  וכל סכום אחר שקיבל במסגרת הסכם  )כולל מע"מ, התייקרויות, תוספות  המופחת 

והכל בתוספת  ההשבהסכום  "  )להלן: ובצרוף הצמדה למדד המחירים לצרכן  י  הפרש"(, 
 ריבית מקסימאלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל.  

תחוב ליועץ על פי הסכם זה  השבה מכל סכום שתהיה זכאית לקזז את סכום ה  העירייה  (4
סי עובד  ם של יחו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי היועץ עקב הקביעה על קיומ

פ פי  על  כאמור  עסיקת  מעביד  מוסמכת  ע"י  והכל    –רכאה  שייפסק  הסכום  לתקרת  עד 
( 3בס"ק )לשלם ליועץ ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור    העירייההערכאה המוסמכת כי על  

 לעיל. 
 

 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים
 

16.  
 . 1975 - וק מס ערך מוסף, תשל"ו" לפי ח היועץ מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה .א

 
ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי    הלהיועץ מצהיר כי הוא מנ  .ב

 שה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה. ל, וכי ימשיך ויעכל דין כלפי שלטונות המס ובכל
 

את כל   עבורם  עובדיו, כי הינו מפרישין לכל  תיק ניכויים כד   היועץ מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל .ג
 פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה. ההפרשות הנדרשות על 

 
אישור על    לעירייהדשה ימציא היועץ  לכל שנת כספים ח  במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך .ד

שור  אי  לעירייהם לא יומצא  ת כי באגובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האיזורי. מוסכם בזא
הימוכא זכאי  יהא  לא  במועד,  מר  לכל החזר  שנוכו משכר טרחתו    העירייהועץ  ניכוי  בגין סכומי 

 יעבד אישור כאמור. בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בד
 

 איסור המחאת ההסכם
 

17.  
הי  .א ההסכם  מכח  היועץ  של  התחייבויותיו  כל  כי  הצדדים  בין  בזאת  מכח  מוסכם  מומחיותו  נן 

 מו. אישיות ועליו לבצען בעצנן יכך היהמקצועית ולפ
 
היועץ אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח ההסכם או כל חלק מהן לאחר או לאחרים   .ב

או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכם, ולרבות המחאת    ן הוא רשאי להעבירוכן אי 
 מראש ובכתב. עירייה, אלא בהסכמת הורם אחרממנו לגהזכות לקבלת סכומי תמורה 
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ומעלה מהון מניות החברה, ממי    25%לרבות העברה של   - "המחאה" רה תיחשב היה היועץ חב
 שהחזיק בו במועד חתימת הספק על ההסכם, לאחר או לאחרים. 

 
שירות    ו חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצועו שלועץ את זכויותיו א המחה הי .ג

לפי   עליו  המוטל  זכלשהו  יהסכם  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  הוא  ה,  להתחייבויותיו  ישאר  אחראי 
לפגוע   בכדי  בכך  שיהא  ומבלי  האמורה  ההמחאה  אף  על  זה  הסכם  עפ"י  במלואן  עליו  המוטלות 

 .כלפי הגורם הנמחה ההעירייבזכויותיה של 
 

 ויתור ושינוי
 
18.  

היו בתוקף אלא  ם לא יו הנחה מטעם אחד הצדדיארכה א   כל שינוי של הוראות הסכם זה, ויתור, .א
 ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה. - חתמו עלש ובכתב ונאם נעשו מרא

 
ויתור תקדימי ולא  ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפי חוזה זה, לא ייחשב הויתור כ .ב

ונה  המדובר בהפרה דומה, ש   בין אם  הא בו כדי ללמד על ויתור במקרה אחר, דומה ושאינו דומה,י
 אחרת.   או

 
 
 
 

 הפרות יסודיות
 

להסכם הינן תנאים עיקריים להסכם זה והפרתן תיחשב כהפרה יסודית   16, 14,  9-10, 3-4פים הוראות סעי .19
 . של ההסכם

 
 

 כתובות והודעות 
 

20.  
 ט  בכותרת להסכם. הצדדים הינן כמפור   כתובות .א

 
ישל .ב זה  לעניין הסכם  לפי כתובות הצדדיםחו בדואמסמך או הודעה  ור רשום  כל מסמך שנשלח  , 

ימים מתאריך שליחתו בבית    3אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תוך  מור, יראו  בדואר רשום כא
 הדואר. 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 :ועץ ע"יהי                                                                   ע"י:        העירייה
 
 

 ____________________ ______                                   ___________________________ 
                                        העירייהראש                  
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 __________________________                                   ___________________________ 
 העירייה  יתגזבר                  

 
 

 ________________________ 
 העירייה חותמת                  

 
 

         
 אישור יועמ"ש 

 
לחתום   לעירייהי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת אני הח"מ מאשר/ת בזאת כ 

 ם זה. ולהתקשר בהסכ
 

   _____________________                
              היועץ המשפטי לע ירי יה 

 

 
 
 
 
 
 

 אישור תקציבי 
 

 :  הרינו לאשר בזאת כי
 

 ם הדרושים לפי כל דין. נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורי
 

קציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל  כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בת
 . ______ מס'

 
 

_____________________    _______________________ 
 העירייה  יתגזבר     העירייה ראש           
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 ב'   נספח

 : הנפקת האישורתאריך    אישור קיום ביטוחים 

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

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

 מבקש אישור  מדמע עסקה אופי   המבוטח  האישור  מבקש
באר  עיריית 

זמינה  המ) עקבי
ו/או חברות בנות 

ועובדים של 
 הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 מען 
 

 

 נדל"ן ☐
 שירותים  *

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐
 מזמין שירותים *

 מוצרים מזמין ☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 

 מען 
 

 

 
 

 ויים כיס

 וג הביטוח ס
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

 ת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד'

 מטבע  סכום 

ביטוח אחריות  
 מקצועית 

 

ט  כלל בי 
2018 

 לבת  אחריות צו 302 ₪ 2,000,000  
דיבה , השמצה ולשון   303
 הרע
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור         
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
 ראשוניות 328

 
        

אחריות  
 מעבידים 

 

ביט   
 ______ 

 הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000  
 מבקש  תחלוף  ויתור על 309
 האישור         
 וטח נוסף היה ויחשב מב 319
 כמעבידם של מי מעובדי        
 המבוטח        
 ראשוניות   328



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   35עמוד 

 

   

 
 

                                   

 ויים כיס

        

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

016    
 ינוי הפוליסה * ביטול/ש 

 למבקשהודעה   משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 
 .פטור מביטוח חבות מעבידים –שאינו מעסיק עובדים שכירים  איש מקצוע/: יועץהערה חשובה



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   36עמוד 

 

   

 
 

                                   

 פרטי חשבון  -' ג נספח
 כבוד ל

 באר יעקב  תיעירי
 

 שותפות/עסק ___________________________________ /העירייהשם  
 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____   
  
 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ .  
  
 _____________________. .פ. מורשה/חמס' עוסק  
  
 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________.  
  
 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________ -מס' ח 
  
 מס' סניף ___________________.  
ת, להחזירם על  נקאיעברה הבהננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות הה  

 ללא שהוי.   העירייהברות ידינו לגז
 __________________   ______________                                       _____ 

 תאריך    חתימה וחותמת     השם המלא 
 
 אישור עו"ד / רו"ח .2

החתימה   שימור ידו של  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת אני עו"ד/רו"ח 
 . הקבלן______________, וחתימתו מחייבת את ___הקבלןמטעם 

     ___________________    ________ 
 תאריך     חתימה וחותמת     

 
 אישור הבנק  .3
 

 של הלקוח הנ"ל.  כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל  
 

 תאריך _________  
 _   חתימה וחותמת ____________ 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   37עמוד 

 

   

 
 

                                   

 ו' פח נס
 

 יינים הצהרה בדבר ניגוד ענ
 

שירותי יעוץ בנושא מצהיר, כי אין לי כל ניגוד עניינים בנוגע למתן  אני הח"מ, מס' ת.ז. ___________________
 .  הכנסות מנכסים עסקיים ומסחריים עבור עיריית באר יעקב  מיצוי

י ומטעמי כל קשרי  ובדי ו/או כל גורם הפועל בשמו/או לע למשרדי ו/או לשותפי ין לי ו/או בין היתר, אני מצהיר כי א 
עבודה, ייעוץ או מתן שירותים עם צדדי ג' באופן שיכול להוות חשש לניגוד עניינים בינם ובין השירות הניתן  

 לעיריית באר יעקב.  
עמה, זאת ו מי מטו/א עירייהעלול לשמש נגד ה אשר  ת נגדית ו/או ייעוץ לצדדי ג'דע-הנני מתחייב, כי לא אתן חוות

ובמהלך השנה  ירייהע , וזאת כל עוד הנני משמש יועץ לירייהע ך הנוגע לשירותים שהנני מספק לבכל עניין ו/או הלי
הפרת ההסכם עם  שלאחר תום ההתקשרות בין הצדדים. ידוע לי, כי פעולה בניגוד להצהרתי והתחייבותי תהווה  

 נזק, כפי הערכת המועצה. בהוכחת ה בפיצוי כספי ללא צורךאת המועצהמועצה ותזכה  
ולא אמשיך   ירייה עמתחייב, כי אם ייוודע לי מצב של ניגוד עניינים או חשש למצב כזה, אדווח באופן מידי ל אני

כל אימת שיהיה לי ספק בדבר  המוסמכים. כיוצא בזאת,  עירייהבאספקת השירותים עד קבלת אישור מגורמי ה
 סמכים. הנחיות ואישור מהגורמים המו  ל ואבקשד עניינים אדווח למנהצב של ניגומ

 בחתימתי הנני מאשר, כי קראתי והבנתי את כל האמור בכתב התחייבות זה ואפעל בהתאם לאמור בו.  
 לראיה באתי על החתום: 

 
 

 _____________       _______________ 
 תאריך           חתימה        

              
         

    
 
 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   38עמוד 

 

   

 
 

                                   

 שאלון-ו'נספח 
 

 _______________ תאריך:
 

 עץ שאלון ליו
 

 __________________________________ : הקבלןשם 
 
 פרטים אישיים  .1

 
 שם: _______________________, מס' ת.ז. _______________ שנת לידה _____ 

 
 ________ ______________ עיר/ישוב: __כתובת: ________________________

 
 ___ _______מס' טלפון: _________ 

 
 תפקידים ועיסוקים  .2

 
שנים אחורה )כשכיר/ה, עצמאי/ת, נושא/ת  4סוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של רט תפקידים ועינא פ

 משרה בתאגיד, קבלן/ית, יועץ/ת(: 
 סוגי תפקידים בהתנדבות(:בהתנדבות )יש לציין במפורש  נא להתייחס הן לתפקידים בשכר והן לתפקידים

 
תפקיד ותחומי   ום פעילות תח עסיקשם המ

 ותאחרי
תקופת  
 העסקה

    

    

    

    

    

    

 
 תפקידים ציבוריים  .3

 
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה 

 שנים אחורה.  4ל ש
 

תפקיד ותחומי   תחום פעילות  שם המעסיק
 תאחריו

  תקופת
 העסקה



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   39עמוד 

 

   

 
 

                                   

    

    

    

    

    

    

 
 

 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים  .4
 

נא לפרט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שלא 
 שנים אחורה.  4כהונות קודמות של להתייחס לכהונות נוכחיות ול ציבוריים. נא

 
אגיד/רשות/גוף  שם הת

 ותחום עיסוקו
סוג כהונה )דח"צ,   תאריך כהונה

דירקטור מטעם בעל  
 לפרט(  -מניות

פעילות  
מיוחדת 

 בדירקטוריון  

    

    

    

    

    

    

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 
לות של הרשות ת, לפעיה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירולגוף שאתה בעל עניין בו, זיקהאם יש או היו לך או 

פים קשורים אליה )ובכלל זה גישה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית(.  לגוהמקומית או 
 פן מפורט.שנים אחורה, ולציין כל זיקה או קשר באו 4נא להתייחס לזיקה ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 
ם או בן או בת הזוג עובד  ילין כדירקטור או בגופים מקבאו מכה לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף – "בעל עניין בגוף"

 בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו. 
 

 כן/לא



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   40עמוד 

 

   

 
 

                                   

 
 אם כן לפרט: 

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ______________

_____________ ____________________________________________________________________
 _____________________________________________________ 

 
 פירוט קשר של קרובי משפחה לרשות המקומית .6

 
 ו/או העובדיםהמנהלים  אחדשל  או שלך ו/או של אחד מהשותפים משפחהם ברשות המקומית מועסק קרוב הא
 ? כן/לא ציעבמ

 
נא לפרט: -אם כן 

_ ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________ _________________________

________________________________ _________________________________ _ _______________ 
 

ד המנהלים אחשל אחד מהשותפים או של שלך ו/או  קרוב משפחה ברשות המקומית שהוא מכהן נבחר ציבור האם
 ו/או העובדים במציע?  

 
נא לפרט: -אם כן 

_ ________________ _________________________________________________________ _______
___________________________ ______________________________________________________

_________________________________________________________________ ________________ 
 
 וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות בן זוג, הורה, -קרוב משפחה" "

 נכד ונכדה.חותנת, חם, חמות, חתן, כלה  , חותן,דודה
 

נא לפרט, ככל שקרוב משפחה מכהן בתפקיד ציבורי ו/או בדירקטוריון ו/או בגופים שיש להם זיקה לרשות 
 (. 2-5המקומית ו/או מצויים בשליטתה )כמפורט בשאלות 

 
 כן/לא 

 
 כן פרט: אם 

 
 ______________________________________________________ ___________________________

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ________________________ 

 
 ניינים ניגוד עלהעמידך במצב של חשש ל העלולים  ניינים שלך או של קרוב משפחהע .7

 
דים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים להעמיד אותך בחשש האם ידוע לך על תפקי

 ? לעירייה קבלןלניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור ל
 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   41עמוד 

 

   

 
 

                                   

 סה, דוד, , גיס, גיובני זוגם, אח, אחות וילדיהםבן זוג, הורה, בן, בת -קרוב משפחה" "
 דה.חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכ חותנת, דודה, חותן,

 
 כן/לא 

 
אם כן פרט: 

 _________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________ ____________________

____ _________________________________ _______ ___________________________ __ ________ 
 

 תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים   .8
 

ברים ו/או שותפים אחרים של קרוב משפחה או של חהאם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים 
 ?  לעירייה קבלןם עם השירותים שאתה עומד לניידך במצב של חשש לניגוד ענייים להעמעסקיים, העלול

 
 כן/לא 

 
 אם כן פרט: 

 
 _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ____
_______________________________________________________________ __________________ 

 
 נכסים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .9

 
 לןקבם עם השירותים שאתה עומד לים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד ענייניהאם ידוע לך על נכס

 אתה או קרוב משפחה בעל עניין בהם( , חברים, שותף עסקי, גופים שב משפחה? )כולל נכסים של קרולעירייה
 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, -קרוב משפחה" "

 חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה. דודה,
 
 

ו בת הזוג עובד  ר או בגופים מקבילים או בן א כדירקטו מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן  לרבות  –"בעל עניין בגוף" 
 בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו. 

 
 

 כן/לא 
 

 אם כן פרט:
 _________________________________________________________________________________

 ____________ ________________________________________________________________ _____
 _______ _________________________________________________________ _________________ 

 

 הצהרה



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   42עמוד 

 

   

 
 

                                   

כל המידע והפרטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או לקרוב משפחה ו/או מקורב ו/או לשותף עסקי, הם מלאים,  
 אמתיים למיטב ידיעתי.  נכונים ו

העבודות שאני מיועד לבצע  ים עם ות במצב של חשש לניגוד עניינ לי להי וע לי על עניין אחר העלול לגרוםלא יד
 עבור העירייה. 

שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל,    אני מתחייב, כי בכל מקרה
 .  ההנחיותהמידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי  ת )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור אתאדווח לגורמי הרשות המקומי

 
 
 
 

 __________ תאריך: _____________
 

 חתימה: ______________________ 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   43עמוד 

 

   

 
 

                                   

 ה'מסמך 
 סף  טופס הוכחת ניסיון קודם ועמידה בתנאי

 '( נק 50ת תנאי סף וניקוד איכות )עד לצורך הוכח
 

 ן. וקש להלברט על גבי מסמך זה את המידע המן לצורך ניקוד ההצעות, יש לפוכ סףעמידה בתנאי  וכחתלצורך ה
 

להצהיר, כי הפרטים  מוסמך הריני  ת.ז. ................................................. ,......................המציע .............בשם  .1
 פרטים אלה. כל אסמכתא נוספת להוכחת רייההעייקים. ככל שאדרש, אמסור לנציגי ומדו הנקובים במסמך זה הינם נכונים

 
המסתיימות  חמש שניםבמשך  או תאגידי מים וביוב מיות מקו עבור רשויות קודם של המציע  ניסיון  יש לפרט .2

 ייבחנו שנות ניסיון מלאות בלבד. נכסים עסקיים בלבד.    עבור  במועד הגשת ההצעה 
 

שם הרשות   מס"ד 
 ומית המק

מהות  
העבודות  
 שבוצעו  

תקופת ביצוע  
העבודות  

עד   )משנה
 שנה( 

  פרטי איש קשר ברשות
 ת + טלפון המקומי

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 

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

שמספרה  ת ת.ז. שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/
 אישר/ה את הפרטים דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. ר/ת לי באופן אישי, __/המוכ _____________ 

 
 

 חותמת          עו"ד                           
 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   44עמוד 

 

   

 
 

                                   

 
 
 
 
 

    ___________  תאריך                                                         

 לכבוד 

 יריית באר יעקב ע

 יה על גבי רההצה

 
האישור  שם .א מקומית_  _________________________    נותן  וביוב או    רשות  מים    תאגיד 

__________________ _ _______________________________________________________ 

 __________________________________   מייל תפקיד: ______________________________ 

 ___________________________ _________ __________________ _____ רקשטלפון ליצירת 

 

 מאשר בזאת כי היועץ __________________________________________________________ 
 .עבד בשירותנו מיום _______________________ עד ליום ______________________________

 
 פירוט השירות: 

 ______________ __ _______ ___________________________ _______________________
________________________________ __________________________________________

 __________________________________________________________________________
 ____________________ _____________________________ _________ _______________ _ 

 
 בהם עסקה הגבייה   ים ס סוגי הנכ

 ___________________________ _____________ _________________________________ 
 
 

 
מצטבר    חלוט  סכום גבייה  בתקופה הנקובה דלעיל   ל אצלנוהתקב  ,בשירותנוכתוצאה מהעבודה של היועץ  

   ₪ _____ ____________________   -שלא יפחת מ 

 _______( ___________________________________________________ )במילים : ______ 

 

 
 . יתקבלו חשבי כספים בתאגידי מים וביובאו  בעירייה ף הכנסותגאמנהלי  או רק אישורים מגזברים*** 

 יש לפרט באישורים את סוגי הנכסים מושא הגבייה.  
 



 

 ר יעקב אעיריית ב

 סקר ומיצוי הכנסות שירותי  27/21מכרז פומבי מס' 

 

 ....................................................... לעיל חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמור

________________________________________ 

 (+ תאריך חותמת+ _)חתימה                              
 45מתוך   45עמוד 

 

   

 
 

                                   

 
 
 

         ................... ....... .........  
  שם מלא          
   חתימה וחותמת                              


