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  מסמכי המכרז
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  6נספח א'                                           –נוסח תצהיר על העדר ניגוד עניינים 1.6
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 'במסמך                                    – והצעת המציע הצהרת 2
 
  'גמסמך                                       – )תתוכנס למעטפה נפרד( הצעת המציע 3
 
 'דמסמך                          –חוזה התקשרות  4

  
  1נספח               – אישור קיום ביטוחים 4.1
 )2(1 נספח                                                        – הצהרת אי העסקת עובדים 4.2
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  מסמך א'
  

                                                                              15/19מס'   (מסגרת) מכרז פומבי 
  שירותי אדריכלותלמתן 

  
  תנאים כלליים למשתתפים במכרז

  
 :כללי .1

      
מועצה אזורית מטה ) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות החברה- (להלן מ"חברה כלכלית בנימין בע 1.1

בניית מבני ציבור, ובין היתר, בנושאי בתחומים שונים  המועצהומשמשת כזרוע ביצועית של  בנימין
  פיתוח ותשתיות ועוד.

  
למתן  הצעות ,העומדים בתנאים שיפורטו להלן אדריכלים בתחום הבניה,מטעם  החברה מבקשת בזאת, 1.2

 הכל בהתאם למפורט במכרז ובהסכם ההתקשרות המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממנו., שירותי אדריכלות
  

 מעת לעת להם תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, למסוראדריכלים מאגר מטרת המכרז היא הרכבת  1.3
 , הכל בהתאם ובכפוף להוראות מסמכי המכרז. כהגדרתם להלן ם של השירותיםאת ביצוע

  
) עשרה (חמש 15) אך יתכן פחותמבין ההצעות שתוגשנה למכרז זה, תהא רשאית החברה לבחור עד ( 1.4

 .אדריכלים
  

מובהר בזה, כי בחירת הצעה כלשהי והתקשרות עפ"י מכרז זה אינה יוצרת כלפי חברי המאגר כל  1.5
במתן חויבות זולת הכללתם במאגר כאמור. בכלל זה, לא תהיה לחברי המאגר כל זכות בלעדיות מ

אופן מסירת העבודות  בהיקף כלשהו (אם בכלל). שירותים מחויבות מצד החברה להזמנת השירותים וכל 
  להלן. 5לחברי המאגר מפורט בסעיף 

  
החברה  של של החברה בתחום הבניה, כאדריכליםו, בכפוף להזמנת שירותים, ישמש ,במכרז הזוכים 1.6

בקשר עם כך וכפי שיפורט בהזמנות העבודה שתצאנה אליהם לה את כל השירותים שיידרשו לה  וויספק
 ).השירותים-(להלן

  
לעבוד עם או בכפוף ליועצים של החברה ו יידרש מתן השירותים ייתכן והיועצים יובהר כי במסגרת 1.7

להגיע  ובד מטעמואו ע במסגרת הזמנת שירותים, יידרש היועץ בהמשך לכך ייתכן כיבתחומים שונים. 
   .בהתאם להוראות החברה/סיורים /ישיבות סטטוס וכד' לצורך מתן שירותים  למשרדי החברהפעם 

 
הצעות המציעים במסגרת מכרז זה תיבחנה על סמך מדדי מחיר ועל סמך מדדי איכות מדדי איכות  1.8

 כמפורט בסעיף בחינת ההצעות.
  

 המכרזים של החברה (או מי מטעמה) תדרג את הצעות המציעים בהתאם למדדי האיכות.ועדת  1.9
  

 מסמך ד'כובהתאם לחוזה ההתקשרות המצ"ב  מכרזיהיו על פי מסמכי העם הזוכים ההתקשרות  תנאי 1.10
  ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

  
על פי מסמכי המכרז תהא  להזמין מהזוכים במכרז שירותיםהתקופה שבמהלכה החברה תהא רשאית  1.11

חודשים ממועד חתימת החוזה עם ראשון חברי המאגר כך שמועד תום תקופת החוזה ביחס לכל  12בת 
  . )תקופת ההתקשרות - (להלן חברי המאגר יהיה זהה

  
, בין לגבי כל חברי המאגר ובין לגבי חלקם בלבד, התקשרותהחברה תהא רשאית להאריך את תקופת ה 1.12

תקופת -(להלן  התקשרותחודשים כל אחת, שתחילתה בתום תקופת ה 12פות בנות תקופות נוס ארבעל
ההארכה). במסגרת זכותה זו, החברה תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין, לנהל משא ומתן עם חברי 

במהלך תקופת ההארכה,  השירותים יסופקו על ידיהםהמאגר, כולם או חלקם, על התנאים שבהם 
ם בתנאי מסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה להלן), כולל הוראות החוזה, שיחולו ולהסכים עימם על שינויי

 בתקופת ההארכה.
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לזוכים במכרז, נמסר במפורש, כי מימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה הינו בהתאם לשיקול דעתה  1.13

הבלעדי של החברה, ולפיכך לא תהא להם כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר 
 למימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה או לגבי אי מימושה ו/או כנובע מכך.

  
אין באמור במכרז או בהסכם כדי להגביל את יכולתה של החברה לפרסם מכרזים ו/או להתקשר בכל דרך  1.14

זה, על פי שיקול דעתה  מושא מכרזכפי שתמצא לנכון עם צד שלישי כלשהו, לשם קבלת שירותים מהסוג 
  חברה.המוחלט של ה

    
ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה לא יתקבל כאישור, תהיה  1.15

) ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה ביטול המכרז -לבטל המכרז ותוצאותיו (להלןהחברה רשאית 
 הודעת זכייה. בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו

  
יובהר ויודגש כי המועצה האזורית בנימין ותאגידים עירוניים אחרים אשר בבעלותה יוכלו להשתמש  1.16

 במאגר אשר יוקם מכוח מכרז זה, בהתאם להוראותיו ועל פי הדין החל עליהם.
  

  :מסמכי המכרז .2
  

  המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
  

 מסמך א'                –תנאים למשתתפים במכרז  2.1

  'במסמך        -הצהרת המציע  2.2

  'גמסמך        -הצעת המציע  2.3

 'דמסמך                   –חוזה התקשרות   2.4

 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 2.5

 : תנאים להשתתפות .3
  

רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  3.1
 , המפורטים להלן: )תנאי סף -להלן( בכל התנאים המצטברים

  
  

כאדריכל  רשום (המועסק על ידי המציע ביחסי עובד מעביד) המוצע מטעם המציע אדריכלה 3.1.1
 .1958-לים, תשי"חכיחוק המהנדסים והאדר 11סעיף בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם ל

 
, ההצעות במכרז השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת 5המציע סיים לתכנן במהלך  3.1.2

 כל אחד (לא כולל מע"מ).₪  5,000,000לפחות שלושה פרויקטים לבניית מבני ציבור בהיקף של 
  

או התקשרות עם הקבלן התכנון הועבר למזמין העבודה לצורך פרסום מכרז  - "סיים לתכנן"
  מבצע.

  
  .כל מבנה שאינו למגורים -"מבני ציבור"

  
עובדים (ככל שהמציע אינו  3מעביד כיועצים בתחום התכנון לפחות -המציע מעסיק ביחסי עובד 3.1.3

 עובדים מלבדו). 2תאגיד אזי עליו להעסיק 
  

האסמכתאות,  וכל המציע עצמו ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של 3.1.4
 , הכל לפי ההקשר והענייןהאישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז

 ).המציע-(להלן
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  :, שלהלן)אסמכתאות- להלן( המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים 3.2
  

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות  3.2.1
 .1976 –גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס),  התשל"ו 

 

  אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 .העתק של תעודת עוסק מורשה 3.2.3
  

  .היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד 3.2.4
  

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע  3.2.5
 בחתימתם על מסמכי המכרז.

  
 לעיל. 3.1.1אסמכתאות המעידות על עמידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעיף העתק  3.2.6

  
  .3.1.3אישור רו"ח בדבר העסקת עובדים כאמור בסעיף  3.2.7

 
 .1כנספח א' בנוסח המצורף  ופרטי היועץ העומד בתנאי הסף דף מידע ארגוני עם פרטי המציע 3.1.1

  
 . 2כנספח א' כתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף של המכרז 3.1.2

  
 .3א' כנספחבנוסח המצ"ב  ,3.1.2ת עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף חאישורים להוכ 3.1.3

  
 .5א'כנספח בנוסח המצ"ב  בדבר היעדר תיאום הגשת הצעות במכרזתצהיר  3.1.4

  
           .6כנספח א'בנוסח המצ"ב  תצהיר על העדר ניגוד עניינים 3.1.5

  
   .7כנספח א'תצהיר על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב   3.1.6

  
   .8כנספח א'תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב  3.1.7

  
 .9נספח א'כ  בתצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצ" 3.1.8

  
 .10נספח א'כבנוסח המצ"ב  תצהיר בדבר הוכחת ניסיון לצורך קבלת ניקוד האיכות  3.1.9

  
אותה יכניס המציע  אשר תוכנס למעטפה נפרדתמסמך ג' הצעת המציע (ההצעה הכספית)  3.1.10

 לתוך מעטפת ההצעה.
  

על המציע לחתום, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף  3.1.11
 ).הצהרת המציע-' (להלןבכמסמך 

  
 פרופיל משרד /קו"ח המציע. 3.1.12

  
 , ככל שהיו כאלה.מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע 3.1.13

  
  

 :הבהרת מסמכי המכרז .4
  

   brachak@binyamin.org.ilבאמצעות דוא"ל יודיע המציע בכתב לחברה 15.9.19  עד לא יאוחר מיום 4.1
, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא )02-9700647בטל: ו (ויוודא את קבלת

אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו 
בלבד בנוסח   wordלות יועברו בפורמט השא הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

 שלהלן:
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לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני  4.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  4.2

תעלה את מסמכי השינויים וההבהרות לאתר האינטרנט של המועד האחרון להגשת הצעות. החברה 

אתר המועצה) תחת לשונית -(להלן  /https://binyamin.org.il בכתובת המועצה האזורית מטה בנימין
                                                                                  מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.                "מכרזים" וכל

                                                                                                
אלא אם  או מי מטעמה,החברה  מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  4.3

יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי החברה  . ועלו לאתר המועצה כאמור תשובות אלה ניתנו בכתב
כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טענה  המועצהפרסמה מסמכי שינויים והבהרות באתר 

  ממציעים בקשר עם כך.
  

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  שינויים,  תיקונים, תנאים החברה  4.4
"). "שינויים  והבהרותודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן: 

המשתתפים  השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של
  .שרכשו את מסמכי המכרז

  
 מהזוכים במכרז:השירותים אופן הזמנת  .5

 
ההתקשרות מכוח המכרז היא התקשרות מסגרת בלבד. לפיכך, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת,  5.1

להזמין מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה ולצורכיה המקצועיים, את השירותים ואלה יבוצעו בהתאם 
 ם בהסכם ההתקשרות.ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטי

 
(אך אולי פחות),  אדריכלים 15הואיל ובכוונת החברה לבחור עד  חלוקת מטלות הביצוע בין חברי המאגר: 5.2

מחברי אחד או יותר  בין(אם תמומש),  הארכהותקופת ה הסכם, במשך תקופת התחולקנה המטלות
 להלן:בכפוף לאמור  באחת משתי הדרכים הבאות,, לפי בחירת החברה מפעם לפעם, המאגר

  
לקבלת הצעת מחיר  לפחות, מאגרחברי  חברי 4- כל פעם ל החברה תפנה -ביצוע הליך התמחרות 5.2.1

לצורך מתן שירות ספציפי או שירות לתקופה מסוימת כאשר פניה כאמור יכולה לכלול גם מדדי 
רים אשר המחייגישו הצעותיהם במענה לפנייה.  חברי המאגר"). הליך התמחרות(להלן: " איכות

 .יוצעו במסגרת הליך ההתמחרות לא יעלו על המחירים שהוצעו על ידי המציעים במסגרת המכרז
יודגש כי הליך התמחרות יכול  חברי מאגר אחרים. 4- יובהר כי החברה, ככל הניתן, תפנה כל פעם ל

יקבע (או יותר וכפי שי במסגרתו יתבקשו שני המציעים  best and finalלכלול בתוכו גם הליך 
שנקבו במחיר הוזל ביותר בהליך ההתמחרות להגיש הצעה משופרת להצעתם  במסגרת ההליך)

  הראשונה. ככל שלא יעשו כן, תיוותר הצעתם המקורית על כנה.

  
מתן לצורך האדריכלים מהחברה תהא רשאית לפנות לכל אחד  -בהתאם לשיקול דעת החברהפניה  5.2.2

מחויב לבצע את העבודה  אדריכלה, כאשר או לצורך התקשרות לתקופה ספציפית ספציפישירות 
זו אזי לצורך יובהר כי בכל פעם שחברה תבחר באפשרות . במסגרת המכרזלפחות במחירים שהציע 

, ניסיונו האדריכלנתונים רלוונטיים שונים כגון זמינות   היא תיקח בחשבוןאדריכל בחירת ה
ם הפרטניים המבוקשים, ניסיון במתן שירותים קודמים לחברה ומומחיותו במתן השירותי

  במסגרת הליך זה או בכלל וכל נתון רלוונטי אחר.

חברי המאגר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מ הזמנת שירותיםבכפוף לאמור לעיל, אופן  5.3
וחלט, על כל טענה, מבלי שתהא חייבת לנמק את בחירתה, והמציעים מוותרים בזאת, באופן סופי ומ

דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. בכלל זה, מבלי שהדבר יהווה התחייבות מטעם החברה כלפי מאן דהוא 
מסוימת, אחוז ההנחה שהציע כ"א מחברי המאגר יכול שיהווה שיקול בחלוקת  שירותים בכמותלמסירת 

 .ע"י החברה הזמנת השירותים
 

חלוקת המטלות, תפעל החברה, ככל שביכולתה, לחלק את מבלי לגרוע האמור לעיל בקשר עם אופן  5.4
 המטלות באופן שוויוני בין כל חברי המאגר.

  

  השאלה/בקשת ההבהרה  מס' העמוד והסעיף בפניה  מס' סידורי
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שיוטלו עליו מעת לעת על ידי החברה, אם יוטלו, לרבות  המטלותכל אחד מחברי המאגר יהא חייב לבצע  5.5
, מכל מין וסוג בהיקפים קטנים, והוא מוותר בזאת, על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברהמטלות 

או כל תנאי ם , הרווח הצפוי לו מביצועהשירותיםשהם, לרבות טענות, דרישות ו/או תביעות לעניין היקף 
 .הסכם, בהתאם לתנאי ההזמנת השירותיםנוסף שייקבע על ידי החברה, בעת 

  
 ההתקשרות מהמאגר מצב בו הוא הפר את הוראות הסכםאדריכל יובהר כי החברה תהא רשאית להסיר  5.6

  פניות של החברה במסגרת הליך התמחרות. 3-הפרה יסודית או מצב בו הוא לא הגיש הצעתו ל
  

 :ביטוחים 6
  

(להלן:  שיזכה במכרז היועץתשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי  6.1
 .", בהתאמה)הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח"
 

הסכם למתן ' "דבהתאם לתנאים המפורטים במסמך ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  היועץ 6.2
סעיף (להלן: "" ביטוחי היועץ"  8.4 ס"קנזיקין וביטוח"  אחריות" 8סעיף , ")ההסכם(להלן: " "שירותים
 .")אישור ביטוחי היועץ(להלן: " ) להסכם1( 'בנספח דו") הביטוח

  
ואת מהות  המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  6.3

התחייבות לערוך עבורו  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  וההסכם המכרזלפי מסמכי  השירותים
 .לעיל ולהלן כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים 

  
 בידי החברה ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב, ככל שיזכה, 6.4

 היועץאישור ביטוחי  )1נספח ד' (, את מתן השירותים וכתנאי לתחילתםלא יאוחר ממועד תחילת 
 (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. 

  
ת החברה בכתב ימציא כי בכפוף לדריש היועץבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב  6.5

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לה העתקים
  

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך מובהר בזאת במפורש כי  6.6
מובהר, כי ככל . המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

החברה תתעלם מהן  ))1(נספח ד' (שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים 
 והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז וההסכם.

  
, חתום כדין על היועץאישור ביטוחי  )1נספח ד' (אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  6.7

 מתן השירותיםלמנוע ממנו את מועד תחילת  תהא רשאית, החברה (בנוסחו המקורי) המציעידי מבטחי 
 .כנדרש בשל אי הצגת האישור החתום

  
נספח אישור ביטוחי אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 6.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.8

 ההסכםכמי שהפר את  ביועץלראות החברה רשאית לעיל, תהא  6.7כאמור בסעיף , ))1(נספח ד' ( היועץ
 במכרז. היועץו/או לבטל את זכייתו של 

  
אלא בחתימה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  6.9

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי וחותמת של המציע
ככל שישנן הערות, מתבקש המציע להעלותן במסגרת  .תנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשיםהנוסח, ה

  שאלות ההבהרה שכן החברה אינה מתחייבת לאשר שינויים בנספח הביטוח לאחר בחירת הזוכה במכרז.
  
  

  דרישת פרטים מהמציע: 7
  

תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש  החברה 7.1
"), הפרטיםמהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "

לשביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או 
 או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.לכל צורך 
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ובתוך המועד שנקבע והיה  החברההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של  7.2
שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים  החברהולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

 סנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.כתכסי
 

) הוועדה רשאית, אך 1בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: (ותנאי הסף המכרז בבדיקת תנאי  7.3
לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או  בכל שלב, לא חייבת,

אליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה לוותר על כל פורמ
לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים  , בכל שלב,) הוועדה רשאית2ואופי ההתקשרות נושא ההליך. (

לרבות מסמכים ביחס לעבודות אשר לא הוצגו  הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
בד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה ובל בהצעה המקורית

מפרידה בין תנאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע 
 שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

 
מכלליות האמור רשאית הוועדה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן לי לגרוע מב 7.4

תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים 
 במסמכי הקול הקורא ככל שהם אינם מהותיים.

  
  האיכות של המציעים.י ניקוד יודגש כי לא תותר השלמת מסמכים אשר יש בהם כדי להביא לשינו 7.5

  

 :הצהרות המציע  8
  

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז  8.1
  והחוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 
הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי  המציע מצהיר כי 8.2

 מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
  

המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע  8.3
 הצעתו., בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת חברהו/או מציע אחר במכרז וכי היה ויתברר ל

  
מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של החברה המציע מצהיר כי ידוע לו שאין  8.4

 ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע. חברההמציע שהיה לה ו/או ל
 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  8.5
 תיפסל. - ישתוגש  באופן חלק

 
המציע מצהיר כי ידוע לו, כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל  8.6

) ביטול המכרז - לבטל המכרז ותוצאותיו (להלן החברהסיבה לא יתקבל כאישור, תהיה רשאית 
הודעת ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו 

 זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
  

המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  8.7
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 

ן במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובי
 ההצעה.

  
המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין  8.8

 את האמור בהם.
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   :מסמכי המכרז 9
  

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן  9.1
 החברה.וש לכל מטרה אחרת בלא אישור לעשות בהם שימ

  

 עיון במסמכים 10
  

מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או  החברה 10.1
מכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך בכתב, ה משתתפיסוד מקצועי של 

 החלטת את(שלושים) יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז,  30וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על 
 הזוכה במכרז. הצעהה את וכן הזוכה בחירת על שהחליטו בחברה המוסמכים המוסדות

 אותם את לציין רשאי מקצועי/או ו מסחרי סוד בהם שיש נושאים כוללת שהצעתו הסבור משתתף 10.2
 יתעורר וכאשר אם עמדתו את תשקול החברה. במפורט טענתו את וינמק בהצעתו במפורש הנושאים

  . בכך הצורך

 החברה.העיון במסמכים יתבצע במקום ובמועדים שתורה  10.3

  

  :הגשת ההצעות, מועדים 11
  

ות המכרז ממולאים וחתומים בהתאם לדרישההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו,  11.1
יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ו עותקים 2-בידי המציע, ב

פסגות, ביישוב במשרדי המועצה,  הנמצאים החברהומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי 
 .בדיוק 12:00 לא יאוחר מהשעה 26.9.19 יום לעד  ),1(קומה  90627 ד.נ. מזרח בנימין

 
משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז והינו על אחריותו  11.2

 הבלעדית של המציע.
 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה  11.3

תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל 
 פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע.

  
יש להכניס למעטפה את הצעת המציע  .'גמסמך  –המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המציע  11.4

פית). את מעטפת ההצעה הכס -ההצעה הכספית (להלן - 15/19, עליה ייכתב מכרז פומבי מס' נפרדת
מעטפת ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה אליה יוכנסו יתר מסמכי המכרז. מציע אשר לא יכניס 
את מעטפת ההצעה הכספית למטפה נפרדת תהא החברה רשאית לפסול הצעתו או שלא לעשות כן 

 והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין.
  

מציא מסמך יה ויידרש המציע לההמסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, ה 11.5
  חברהובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית לשביעות רצונה של החברה 

שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר 
 הצעתו על כל המשתמע מכך.

  
 

  המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.הצעה שלא תעמוד בכל התנאים 
 

 :בחינת ההצעות 12
  

  הצעות המציעים במסגרת הליך זה תיבחנה במספר שלבים בהתאם למפורט להלן: 12.1
  

 :פתיחת תיבת המכרזים –שלב א'       

למעט המעטפות במועד פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז,  12.2
 .למסמכי המכרז) ג' מסמךהצעת המציע ( מסמךהמכילות את 
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  :בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף למכרז –שלב ב'      
  

החברה תהא רשאית  .לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף 12.3
הגורמים עמידת המציעים בתנאי הסף. החברה/למנות או להסמיך גורמים שונים לצורך בחינת 

 רשאים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.האמורים יהיו 
  

 תעבורנה לשלב ג'.  - הצעות אשר יימצאו על ידי הגורמים שייבחנו את ההצעות כעומדות בתנאי הסף 12.4
  

מובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבוע כי ההצעה לא  12.5
  המכרז, ככל שסברה כך בהמשך הבדיקה. עמדה בתנאי הסף של

 
  :ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה –שלב ג'   

הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה והתאמתה  12.6
 .קריטריונים המפורטים בטבלה שלהלןלדרישות המכרז, עפ"י ה

 
זה, בכוונת וועדת המכרזים למנות ועדה מקצועית לשם בחינת הצעות המציעים במסגרת מכרז  12.7

מטעמה. תפקידי הוועדה המקצועית יהיו, בין השאר, לבחון את ההצעות שיוגשו במסגרת ההליך, 
 ועם ממליצים, לדרג את ההצעות על פי הקריטריונים הקבועים בהליך, לקיים שיחות עם המציעים

יר את המלצותיה לגבי דירוג ההצעות לוועדת ככל שיהיה בכך צורך, לבצע בירורים נדרשים ולהעב
 המכרזים של החברה.

  
 לכל קריטריון יינתן ניקוד נפרד, כאשר הניקוד המרבי לכל קריטריון מצוין בטבלה שלהלן. 12.8

  
ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד מהקריטריונים המפורטים  12.9

לו להשלים מסמכים אשר יש בהם כדי לגרום לשינוי ניקוד יובהר כי המציעים לא יוכבטבלה. 
 האיכות.

  
מצוין ההצעה הסופי במסגרת המכרז. הציון המקסימאלי אותו ניתן לקבל  50%ציון האיכות יהווה  12.10

נקודות. רק הצעות שינוקדו בציון איכות של  35נקודות. ציון המינימום למרכיב האיכות הינו  50הינו 
נקודות,  30משתתפים שעמדו בציון  8רנה לשלב הבא. ככל שלא ימצאו לפחות נקודת ומעלה תעבו 30

להכליל ברשימת המשתתפים שיעברו לשלב ההצעה הכספית, מציעים שקיבלו את  רשאית החברה
משתתפים שיכללו ברשימת  8נקודות וזאת, עד  להשלמת  30-הניקוד הגבוה ביותר אף אם הוא נמוך מ

 העוברים לשלב ההצעה הכספית.
  
למען הסר ספק, יובהר כי אם יתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע אינה עומדת בתנאי הסף,  12.11

 תהיה החברה רשאית לפסול הצעה זו.
 

  :להלן פירוט הקריטריונים לדירוג האיכות והניקוד שניתן לכל קריטריון 12.12
  

  הניקוד  המדד
יקבל   3.1.2על כל פרויקט נוסף אשר עומד בתנאי הסף הנקוב בסעיף  -מקצועיניסיון 

  נק'). 15- נק' (לא יותר מ 5- המציע עד
כנספח לצורך קבלת ניקוד איכות בהתאם לתנאי זה ימלא המציע נוסח האישור המצ"ב 

  .10א'

  .נק' 15עד 
  
  
  

  
  :ריאיון עם המציע

 המציע בסוג השירותים המבוקשים,במסגרת הריאיון תעמוד החברה על ניסיון 
ניסיונם בעבודה מול גופים ציבוריים  ,האישיות והמקצועיות הם, יכולותיםמומחיות

  והמענה לשאלות שיציגו.

  

  .נק' 35עד 
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 :בדיקת וניקוד המחיר המוצע –שלב ד'      

הכספית לאחר סיום ניקוד איכות ההצעות, תפתח ועדת המכרזים של החברה את מעטפות ההצעה  12.13
 ) שהגישו המציעים. מסמך ג' למסמכי המכרז(
  

 נק' בהתאם למפורט להלן: -50במסגרת ההצעות הכספיות ניתן לקבל עד  12.14
  

 5-עד -(לא כולל מע"מ)₪  1,000,000של פרויקט בהיקף כספי של עד  הצעת מחיר בגין תכנון 12.14.1
. 4%ואשר לא יעלה על  של הפרויקט.תקציב הבניה מ. על המציע להציע % נק' בבחינת ההצעות

נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס  5שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד של  מציע
 בהתאם לנוסחה המפורטת להלן: אליו

  

  X 5  =  ניקוד ההצעה הנבחנת
  הזולה ביותרההצעה 

  ההצעה הנבחנת

 
 

ועד  (לא כולל מע"מ)₪  1,000,000 של מעל הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי 12.14.2
מתקציב  . על המציע להציע % נק' בבחינת ההצעות 10-עד - (לא כולל מע"מ)₪  5,000,000

. מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד 3.5%של הפרויקט. ואשר לא יעלה על  הבניה
 המפורטת להלן:נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה  10של 

  
  

  X 10  =  ניקוד ההצעה הנבחנת
  הזולה ביותרההצעה 

  ההצעה הנבחנת

 
  

(לא כולל מע"מ) ועד ₪  5,000,000הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  12.14.3
מתקציב . על המציע להציע % בבחינת ההצעות נק' 15- עד - לא כולל מע"מ)(₪  000,00010,

. מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד 3%של הפרויקט. ואשר לא יעלה על  הבניה
 נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן: 15של 

  
  

  X 15  =  ניקוד ההצעה הנבחנת
  הזולה ביותרההצעה 

  ההצעה הנבחנת

 
- עד - (לא כולל מע"מ)₪  10,000,000הצעת מחיר בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  12.14.4

של הפרויקט. ואשר לא יעלה על  מתקציב הבניהעל המציע להציע % . נק' בבחינת ההצעות 20
נק' ויתר ההצעות יקבלו ניקוד  20. מציע שינקוב את המחיר הנמוך ביותר יקבל ניקוד של 2.5%

 ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:
  

  X 20  =  ניקוד ההצעה הנבחנת
  הזולה ביותרההצעה 

  ההצעה הנבחנת

  
 מלש"ח 10לדוגמה, מצב בו ישנו פרויקט בהיקף של  -"תקציב הבניה של הפרויקט" - ביחס לכל האמור לעיל
מלש"ח וזאת גם אם הביצוע  8-מלש"ח אזי התמורה לה יהיה זכאי האדריכל  תיגזר מ 8ותקציב הבניה עומד על 

  .תקציב הבניה יוגדר בכל פרויקט בנפרד על ידי החברה מלש"ח. 8בפועל עלה או ירד מסכום של 
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 :קביעת ניקוד משוקלל סופי –שלב ה'      

בשלב זה יחושב סכום הנקודות של כל ההצעות הכשרות בהתאם למפורט לעיל, כאשר לציון בפרמטר  12.15
יובהר כי ציון  נק'. 50נתן ציון (יחסי) של ולציון בפרמטר המחיר יי נק' 50ציון  של עד האיכות יינתן 

 ולא יחסי. תנומינלי חושבהאיכות י
  

אמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל ההצעה ביחס הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות בהתאם ל 12.16
 ליתר ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

  

  ציון בפרמטר האיכותי  +  ציון בפרמטר המחיר  =  ציון מצרפי

  

תוכרז כזוכה במכרז ההצעה שזכתה לניקוד  -מצב בו תהיינה שתי הצעות או יותר עם ציון מצרפי זהה 12.17
  והכל לפי שיקול דעת החברה.האיכות הגבוה יותר או שתיערך הגרלה 

  
רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר החברה  12.18

החברה                                               התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 
 עי.מונע הערכת ההצעה כדב

  
תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את  החברה 12.19

החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות 
ו/או של רשות אחרת, או  החברהרצונה שלה או של  שר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעותשל מציעים א

 שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
  
אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  12.20

ב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכת
 לפסילת ההצעה.

  

  :חובת הזוכה במכרז 13
  

, יהא עליו, )הזוכה -לו הודעה בכתב על זכייתו (להלןותימסר  זוכהמציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה  13.1
ביטוחי אישור קיום את חברה להמציא לו לחתום על הסכם התקשרות ,חברהימים מתאריך הודעת  14תוך 

   .האדריכל, (בנוסחו המקורי), חתום כדין ע"י מבטחי 1ד'לנספח בהתאם  האדריכל
  

לעיל, כולם או מקצתם, תהא  13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.2
ביצוע המכרז למי שיקבע  למסור אתו ה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרזרשאית עפ"י שיקול דעתהחברה 
  .על ידה

  
 א תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.מציע שהצעתו ל 13.3

  בכבוד רב,                 
  ישראל גנץ, יו"ר                                                                                 

  חברה כלכלית בנימין בע"מ                                                                                  
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  1נספח  א'  
  

  לכבוד
  מ"כלכלית בנימין בע הרבח

  ג.א.נ.
  

  מידע ארגוני
  

  
  לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

  
  שם המציע: _____________________________________ .1

  
  הרלוונטי: __________________מספר רישום התאגיד ברשם 

  
  כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________.
  

  מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________
  

  מספר פקסימיליה: _______________________________
  

  ____________________________________________: E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני (
  
  

תחומי עיסוק  .2

המציע___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

  

 
איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,  מס'   .3

סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה 
 אותנו.

  
  
  

  בכבוד  רב,                                                                                                                                     
                                                                                        _________________________  
  חותמת וחתימת המציע                                                                                       
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  2נספח א' 

  כתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף 

  

אני הח"מ _____________________ת.ז. ________________, נושא במשרת ___________________ 

), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת "המציע"ב_________________________________ (להלן: 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 תנאי הסף הנקובים במכרז.המציע עומד בכל  .1
 

עומדים בהוראות חוק עסקאות המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע,  .2
 ב לחוק.2לרבות בהוראות סעיף  1976גופים ציבוריים תשל"ו 

 
נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד עניינים בין  .3

ביצוע העבודות נושא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם הוא ממלא וככל שתיבחר 
באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא או  חברההצעתו של המציע במכרז הוא מתחייב להודיע ל

 עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.
  

זוכה במכרז אני מתחייב כי הוא יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות כי היה והמציע יוכרז כ .4
עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  וזאת 

 לאורך כל תקופת ההתקשרות.
 

של תנאי ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה יסודית  .5
תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך  חברההמכרז והחוזה וה

וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, 
להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות 

עקב  חברהות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ההכרוכ
 הפרת התחייבויות זו.

  
  

____________________                    _____________                           ___________  
  תאריך                                 חתימת המורשה                          חתימה  וחותמת המציע       

  

  

  אישור

  

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם ___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי 

המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  
  זה.

                                               _______________  

  דין –עורך                                           
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  3ספח  א'  נ
  

  3.1.2לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף  פירוט הניסיון של המציע
  

  לכבוד
  מ"חברה כלכלית בנימין בע

  ג.א.נ.
  מתן שירותי אדריכלותאישור  הנדון:                                                                          

  
 להלן:( ___________________ בשם זה תצהיר על לחתום המוסמך,___________________ מטה החתום אני

  מצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה.  "המציע")

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :1יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  תיאור השירותים שניתנו (לציין בין היתר את סוג המבנה):

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  היקף כספי של העבודות ללא מע"מ:
   

  האם הפרויקט נמסר למזמין? כן/ לא  
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כי החברה רשאית לברר את הנתונים המצוינים בתצהיר וכמו כן לדרוש כל מסמך בקשר יודגש 
עמם ומצב בו המציע לא יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס עם כך, היא תהא רשאית לפסול 

  הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
  

  :2יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  תיאור השירותים שניתנו (לציין בין היתר את סוג המבנה):

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  היקף כספי של העבודות ללא מע"מ:
   

  כן/ לא האם הפרויקט נמסר למזמין?  

  :3יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  תיאור השירותים שניתנו (לציין בין היתר את סוג המבנה):

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  היקף כספי של העבודות ללא מע"מ:
   

  האם הפרויקט נמסר למזמין? כן/ לא  
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  אישור עו"ד:
  

____________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה,  כי ביום
___________________ מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה 
ב___________, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

  דלעיל וחתם/מה עליה בפני.בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 
  

________________________  
  חתימת וחותמת עו"ד                                                                                                             
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  4ספח  א'נ
                                                                                                      

  אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה
  

) 1(ה 22ף בסעי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתואני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי 
  .1958-לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח

  
 מספר זהות'___________________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

.________________________  
  
   

__________________________        ________    ______________      ______
_________________  

כתובת                                              חתימה וחותמת      שם מלא                              
  טלפון 

  
  
  

 אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,
לתוספת השניה לצו המועצות ) 1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאםמצהירה בזאת כי העסק נ

  .1958-המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח
  
  

________________________             _____________________  
  חתימה            שם מלא        
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  5נספח א'
  

  למתן שירותי אדריכלות 15/19תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז פומבי מס' 
  

  תצהיר
  

 החברות בחוק זה מונח כהגדרת(אני הח"מ __________________ מס' ת.ז. _____________ נושא משרה 
 )"המציע"להלן: (___________ מספר זיהוי ________________  אצל _______________) 1999 -  ט"תשנ

  מצהיר בזאת כדלקמן: )להלן:"המכרז"(המגיש הצעה במכרז שבכותרת 
  

  אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. .1

  אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. .2

דר או קשר עם מציע פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הס .3
  או עם מציע פוטנציאלי אחר. אחר

 הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע .4
  הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון  .5
  המציע למכרז. של

  המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

 הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או .7
 חרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.מת

 א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .8
 .1988 - העסקיים, תשמ"ח
  

  אישור

  

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

על  םחת, ו___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא 

  יעשה כן.

  

          

  עו"ד                                                                                                                   
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   6נספח א'
  

  הצהרת המציע לעניין היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים
  

 -(להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ____________, 
  כדלקמן:

 הנני מצהיר ומתחייב כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון.   .1

(א) לחוק המרשם הפלילי 1הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל רישום פלילי במרשם הפלילי המתנהל לפי סעיף  .2
  . 1981-ותקנות השבים התשמ"א

  חברה לרבות הימנעות מניגוד עניינים והנני מתחייב לקיימן במלואן.הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם ה .3

אקבל על עצמי כל החלטה של החברה בנושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה על הפסקת  .4
  ההתקשרות ביני לבין צד ג' אחר כלשהו.

ילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מ .5
  השירותים לחברה במסגרת הצעה זו. 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין החברה לביני, במידה ואזכה, מוסכם וידוע לי כי  .6
במידה ואזכה  ויתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך מתן השירותים, אפסיק את מתן השירותים, ואודיע 

  בהקדם האפשרי לחברה כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים. בכתב

  
                                       ______________       ________________  

  שם                                חתימה                                                      
  
  

  אישור
  

_________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני אני הח"מ, ________
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב 
בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב 

  זה.  התחייבות
                                                                                                             _______________  

  דין – עורך                                                                                                                         
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  7נספח  א'  
  הצהרה בדבר קרבה משפחתית

  או לעובד תאגידיה העירוניים מועצה אזורית מטה בנימיןלעובד 
  

  החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
  א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122 ףסעי  .1

או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  חברה, קרובו, סוכנו או שותפו, חבר  "(א)  .א
יהיה צד לחוזה או  לאחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, וברו אחוזים בהונו או

  וג, הורה, בן או בת, אח או אחות."זבן  –. לעניין זה "קרוב" המועצהלעסקה עם 

ות המקומיות רשוישל נבחרי הציבור ב ללים למניעת ניגוד ענייניםכה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
  ).3114(י.פ. תשמ"ד עמ' 

רייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על עילפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד  174ף עיס  .ב
ם עבודה המבוצעת ושבו המועצהידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם 

  למענה.

, לפי ההגדרות תפחתישלהודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה מבקש לכך הנך מת םתאהב  
  דלעיל, עם חבר חברה כלשהו, או עם עובד עירייה.

  זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. הצהרה      

)לפקודת העיריות, 3(  א' 122וראות סעיף המ אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרטבין א      
יר התקשרות לפי סעיף תלה תמחבריה ובאישור שר הפנים רשאי 2/3ברוב של  המועצהת מועצלפיהן 

  נ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.) הא' (א122

  הצהרה              

חברה אשר נערך על ידי  15/19מס'  (מסגרת) ח"מ ___________________, המעונין להשתתף במכרז פומביהני א
, מצהיר ומתחייב בזאת מועצה אזורית מטה בנימין, חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של מ"כלכלית בנימין בע

  כדלקמן:
  
  קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

 או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים מועצה אזורית מטה בנימיןת צמוע חברי בין  א)(
בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או , ורהה, אין לי: בן זוג, מועצה אזורית מטה בנימיןבבעלות 

  שותף.

מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" ד אחלשבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין  דיגאתב  ב)(
ו א לעיל מכהן בו כמנהלואין אחד מהמנויים , חיםואו ברון הוב אחוזים 10ר לעיל חלק העולה על כאמו

  עובד אחראי. 

  .המועצהזוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות - ין לי  בןא  ג)(

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי  חברהידוע לי כי ה .2
 הצהרה לא נכונה.

  שיחול בקשר עם האמור.אני מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי  .3

  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

  ה באתי על החתום: ילראו
  
  _______________     ציע:מם הש
  

  ך: ___________יראמה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: _______________   תיחת
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  8נספח א'

  :1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2סעיף לפי תצהיר 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 
  האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

  
") המציעשמגיש _____________________ ("הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה  .1

 חברה כלכלית בנימין בע"מאותו פרסמה לביצוע   15/19מס' פומבי (מסגרת) במסגרת מכרז 
  ").חברהה" –" ו המכרז" -(להלן, בהתאמה  בע"מ

 בתפקיד _______________________________. אצל המציעהנני מכהן  .2

 1976-תו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולמיטב ידיעתי, עד מועד ההתקשרות כהגדר .3
ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  וובעל זיקה אליהמציע  ("החוק"), לא הורשע

  כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  - עבירות 

 ב(א) לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

, על ידי מנהל ההסדרה ואו מי מבעלי השליטה בהמציע  למועד עריכת תצהירי זה לא נקנסעד  .5
והאכיפה במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה 

 האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 המציעאה אף כהצהרה מטעם הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיר .6
 למסור הצהרה זו. יאות ךאשר הסמי

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

            ________________________  
  חתימה                                                                     

  
  

  אישור
_______________________מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב 

_________, הופיע לפני מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________, 
וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים 

  בחוק, אם לא יעשה כן.
  

                      __________________    
  עו"ד                                              
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  9נספח א'
  

למתן שירותי  15/19מכרז פומבי מס'  תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
  אדריכלות

  
  תצהיר

  

  ____________________אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

  כדלקמן : 

אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר  .1

 /ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף."המציע"). אני מצהיר - עם הממשלה (להלן:

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל, מתקיים  .2

 בחלופה הרלוונטית]  אחד מאלה: [יש לסמן  

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

  ]1זכויות") לא חלות על המציע. [

  המציע והוא מקיים אותן. לחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  -חלופה ב'   

  

  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

  עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -) 1חלופה (   

עבודה הרווחה עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד ה 100המציע מעסיק  -) 2חלופה (   

 - לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. 

  

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי 

 - ) 2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה () לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2הוראות חלופה (

לחוק שוויון זכויות,  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

  הוא גם פעל ליישומן. 

  

לעיל למנכ"ל  2 המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  - לעיל  2 למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק  30והשירותים החברתיים, בתוך משרד העבודה הרווחה 

 .  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  

 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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  10ספח  א' נ
  

(סעיף הניסיון  12.12בהתאם לסעיף  ניקוד האיכותקבלת פירוט הניסיון של המציע לצורך 
  המקצועי בטבלה)

  
  לכבוד

  מ"חברה כלכלית בנימין בע
  ג.א.נ.

  מתן שירותי אדריכלותאישור  הנדון:                                                                          
  

 להלן:( ___________________ בשם זה תצהיר על לחתום המוסמך,___________________ מטה החתום אני
  מצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה.  "המציע")

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :1יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  תיאור השירותים שניתנו (לציין בין היתר את סוג המבנה):

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  היקף כספי של העבודות ללא מע"מ:
   

  האם הפרויקט נמסר למזמין? כן/ לא  
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כי החברה רשאית לברר את הנתונים המצוינים בתצהיר וכמו כן לדרוש כל מסמך בקשר יודגש 
עמם ומצב בו המציע לא יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס עם כך, היא תהא רשאית לפסול 

  הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

  :2יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  בין היתר את סוג המבנה): תיאור השירותים שניתנו (לציין

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  היקף כספי של העבודות ללא מע"מ:
   

  האם הפרויקט נמסר למזמין? כן/ לא  

  :3יקט מס' פרו
  :הפרויקטמיקום 

  מועד הביצוע:
  תיאור השירותים שניתנו (לציין בין היתר את סוג המבנה):

  
  

    שם  תפקיד  טל' נייד  פקס  דוא"ל 
  המזמין/לקוח          
איש קשר           

  במזמין
  הערות:

  :מועד סיום התכנון
  
  שטח הפרויקט במ"ר (כולל שטחי פיתוח וחניה):

  מע"מ:היקף כספי של העבודות ללא 
   

  האם הפרויקט נמסר למזמין? כן/ לא  
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  אישור עו"ד:

  
אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה,  כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
___________________ מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה 

ם ב___________, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי
  בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

  
________________________  

  חתימת וחותמת עו"ד                                                                                                             
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  ' בסמך  מ
  

  המציע  הצהרת
  

  לכבוד
  מ"כלכלית בנימין בעברה ח
  

  א.ג.נ.,
  למתן שירותי אדריכלות 15/19מס'  (מסגרת) מכרז פומביהנדון:  

  
  

השירותים המקצועית של  םאת מהותאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר  .1
 המכרז. ושאנ

  

ם המשפיעים על וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרי נספחיותי את כל מסמכי המכרז כולל מצהיר כי הבנ אני .2
 ידועים ומוכרים לי.  מתן השירותים

  
  

 אני מצהיר בזאת כי: .3
  

מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל אני המכרז ו ושאחיות הדרושים למתן השירות נבעל הידע והמומ אני  .א
  הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

 מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. אני   .ב
  .המכרז נושאירות מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין לצורך מתן השאני   .ג
 הצעה כל שהיא.החברה מתחייבת לקבל אין ידוע לי שהנני מצהיר, כי   .ד

  
אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון  .4

  , ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.הו/או הממונה מטעמ החברה
  
(נספח ביטוחי היועץ קיום להמציא לכם אישור  לחתום על הסכם ההתקשרות אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב .5

  .וההסכם הכול כמפורט במסמכי המכרז, )) בנוסחו המקורי וחתום כדין ע"י מבטחי1ד' (
 

החברה                                               לעיל כולן או מקצתן  6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6
  המציע הבא בתור.עם קשר ולהתרשאית לבטל את זכייתי במכרז תהא 

  
המכרז לפחות שכר  יועץ שייתן את השירות נושאשבתי בעובדה כי עלי לשלם למצהיר כי בהצעתי התח אני .7

  .1987התשמ"ז  - בהתאם להוראות שכר מינימום
 
מוותרים בזאת ויתור סופי, ו אים הכלולים במסמכי המכרזלכל התנ יהסכמת ןנות יבעצם הגשת הצעה זו הרינ .8

 בלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. מוחלט ו
  

  פרטי המציע 
  

  שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 
  

  כתובת: __________________________________טלפון: __________________
  

  מס' פקס: ___________________________ 
  

  : מורשה חתימה -פרטי החותם/ים מטעם המציע
  

  שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________ 
  
  

  חותמת : ____________________ כולל החתימהת מורשי תאריך: _______________    חתימ
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  'גמסמך  
  הצעת המציע

  
  נ"כלכלית בנימין בעה ברח

  א.ג.נ.
  

  דריכלותאלמתן שירותי  15/19מס'  (מסגרת) מכרז פומביהנדון:  
  

יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט (לא  מציע(את הצעת ה 
  בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)

  
  

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ (שם המציע), את 
                                                                              00/18על פי המפורט במסמכי מכרז  למתן שירותי אדריכלותהצעתנו 

  המתוארים במכרז ובחוזה. השירותיםספק לחברה את כל תחייבים לואנו מ
  
 

 .עלויות שיחולו על מתן השירותים במכרז זהמביאה בחשבון את מכלול ה הצעתנו .1
  

 
  התמורה:

  
 4%(לא כולל מע"מ) ואשר לא תעלה על  ₪  1,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של עד  .2

_____________%) מתקציב הבניה של (ובמילים:__ %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא
  .הפרויקט

  
ואשר  (לא כולל מע"מ)₪  5,000,000עד ו ש"ח 1,000,000מעל  בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של נוהצעת .3

(ובמילים:_______________%)  %_________ט היאמתקציב הבניה של הפרויק 3.5%לא תעלה על  
  מתקציב הבניה של הפרויקט.

  
  

(לא כולל מע"מ) ₪  10,000,000ש"ח ועד  5,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  .4
(ובמילים:_______________%)  %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא % 3ואשר לא תעלה על  

 מתקציב הבניה של הפרויקט.
 

(לא כולל מע"מ) ואשר לא תעלה על  ₪  10,000,000הצעתנו בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל  .5
(ובמילים:_______________%) מתקציב הבניה  %_________מתקציב הבניה של הפרויקט היא 2.5%

  של הפרויקט.
  

  הצעתו תיפסל על הסף. -מציע שיציע מחירים גבוהים ממחירי המקסימום הנקובים לעיל
  

  .התמורה)-לעיל ייקרא להלן 5-2(האמור בסעיפים         
  

, מעבר םנושא המכרז, על כל הכרוך בה מתן השירותיםכל תמורה נוספת בגין  ידוע לנו כי לא תשולם .6
אלא אם הדבר מצוין במפורש אחרת במסגרת  לכל תמורה נוספתוכי לא נהיה זכאים  לתמורה הנקובה לעיל

  הסכם ההתקשרות.
  

  

  ____________________ח.פ.:     ______________________  שם המציע: 
  
  

  שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________
  

  טלפון: _________________    ______________________  כתובת: 
  
  

  חותמת: _________ כוללת מורשי החתימה חתימ    ______________________    תאריך:
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  'דך מסמ

   למתן שירותים (מסגרת) הסכם                        
  

  2019שנחתם ב________   ביום ______ בחודש __________  שנת 

  החברה הכלכלית בנימין בע"מ    ב י ן:  
  החברה)-(להלן

  
  ;מצד אחד

  
  _______________    לבין:

  מרח' ______________________.
  המתכנן) -(להלן

  ;מצד שני
  

  

  );המכרז- (להלןלמתן שירותי אדריכלות  15/19פרסמה מכרז פומבי (מסגרת) מס' והחברה   :הואיל

ועדת המכרזים של החברה בישיבתה מיום_________ הכריזה על הצעת המתכנן כאחת הזוכות -ו         והואיל:
  במכרז; 

  המכרז ובמסגרת הסכם זה; והמתכנן מעוניין לספק לחברה את השירותים המפורטים במסגרת והואיל              

  בו.לתנאים המפורטים ובהתאם בכפוף  מעוניינים להתקשר בהסכם זה  והצדדים           :והואיל

  :ןקמהוסכם בין הצדדים כדלו הוצהר ,, הותנהלפיכך

 כללי: .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

מובהר בזה, כי התקשרות החברה עם המתכנן אינה יוצרת כלפיו כל מחויבות זולת הכללתו במאגר  1.2
המאגר). בכלל זה, לא תהיה למתכנן כל זכות בלעדיות במתן -המתכננים אשר נוצר במסגרת המכרז (להלן

עבודות השירותים וכל מחויבות מצד החברה להזמנת שירותים בהיקף כלשהו (אם בכלל).  אופן מסירת ה
  להלן. 2לחברי המאגר מפורט בסעיף 

יובהר ויודגש כי המועצה האזורית בנימין ותאגידים עירוניים אחרים אשר בבעלותה יוכלו להשתמש  1.3
 , בהתאם להוראותיו ועל פי הדין החל עליהם.אשר הוקם מכוח המכרזבמאגר 

 

 :ואופן חלוקת העבודות בין חברי המאגר השירותים .2

, כאדריכלים שתצא אליו מהחברה בהתאם למפורט בהסכם זה להזמנת שירותים , בכפוףהמתכנן ישמש 2.1
 בהסכם זה כפי שיפורט ,השירותים שיידרשו לה בקשר עם כךלה את כל  ויספקשל החברה בתחום הבניה, 

מבלי לגרוע  ).השירותים-(להלן בהתאם להוראות ההסכם ו מעת לעתבהזמנות העבודה שתצאנה אליו
(יובהר כי אין בנספח שירותי התכנון כדי לגרוע  נספח שירותי תכנון, 3 כנספחמהאמור, מצ"ב להסכם זה 

 מהזכות של החברה להוסיף/להפחית שירותים במסגרת מסירת עבודות לחברי המאגר).
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החברה יידרשו לעבוד עם או בכפוף ליועצים של המתכנן יובהר כי במסגרת מתן השירותים ייתכן ו 2.2
או עובד מטעמו להגיע  מתכנןבתחומים שונים. בהמשך לכך ייתכן כי במסגרת הזמנת שירותים, יידרש ה

 פעם למשרדי החברה לצורך מתן שירותים /סיורים /ישיבות סטטוס וכד' בהתאם להוראות החברה. 

אך אולי פחות), אדריכלים ( 15הואיל ובכוונת החברה לבחור עד : אופן חלוקת העבודות בין חברי המאגר 2.3
תחולקנה המטלות, במשך תקופת ההסכם ותקופת ההארכה (אם תמומש), בין אחד או יותר מחברי 

  המאגר, לפי בחירת החברה מפעם לפעם, באחת משתי הדרכים הבאות, בכפוף לאמור להלן:

מאגר לפחות, לקבלת הצעת מחיר  חברי חברי 4- החברה תפנה כל פעם ל -ביצוע הליך התמחרות 2.3.1
לצורך מתן שירות ספציפי או שירות לתקופה מסוימת כאשר פניה כאמור יכולה לכלול גם מדדי 
איכות (להלן: "הליך התמחרות"). חברי המאגר יגישו הצעותיהם במענה לפנייה. המחירים אשר 

יעים במסגרת המכרז. יוצעו במסגרת הליך ההתמחרות לא יעלו על המחירים שהוצעו על ידי המצ
יודגש כי הליך התמחרות יכול חברי מאגר אחרים.  4- יובהר כי החברה, ככל הניתן, תפנה כל פעם ל

במסגרתו יתבקשו שני המציעים שנקבו במחיר הוזל ביותר   best and finalלכלול בתוכו גם הליך 
, תיוותר הצעתם בהליך ההתמחרות להגיש הצעה משופרת להצעתם הראשונה. ככל שלא יעשו כן

  .המקורית על כנה

החברה תהא רשאית לפנות לכל אחד מהאדריכלים לצורך מתן  -פניה בהתאם לשיקול דעת החברה 2.3.2
שירות ספציפי או לצורך התקשרות לתקופה ספציפית, כאשר האדריכל מחויב לבצע את העבודה 

שרות זו אזי לצורך לפחות במחירים שהציע במסגרת המכרז. יובהר כי בכל פעם שחברה תבחר באפ
בחירת האדריכל היא תיקח בחשבון  נתונים רלוונטיים שונים כגון זמינות האדריכל, ניסיונו 
ומומחיותו במתן השירותים הפרטניים המבוקשים, ניסיון במתן שירותים קודמים לחברה במסגרת 

  הליך זה או בכלל וכל נתון רלוונטי אחר.

ים מחברי המאגר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף לאמור לעיל, אופן הזמנת שירות 2.4
מבלי שתהא חייבת לנמק את בחירתה, והמציעים מוותרים בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה, 
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. בכלל זה, מבלי שהדבר יהווה התחייבות מטעם החברה כלפי מאן דהוא 

אחוז ההנחה שהציע כ"א מחברי המאגר יכול שיהווה שיקול בחלוקת  למסירת שירותים בכמות מסוימת,
  הזמנת השירותים ע"י החברה.

מבלי לגרוע האמור לעיל בקשר עם אופן חלוקת המטלות, תפעל החברה, ככל שביכולתה, לחלק את  2.5
  המטלות באופן שוויוני בין כל חברי המאגר.

  ים:תקופת השירות .3

 על פי מסמכי המכרזשירותים  מתכנןלהזמין מההתקופה שבמהלכה החברה תהא רשאית  .3.1
שנבחרו במסגרת  חודשים ממועד חתימת החוזה עם ראשון חברי המאגר 12תהא בת  וההסכם

תקופת  - (להלן כך שמועד תום תקופת החוזה ביחס לכל חברי המאגר יהיה זהה המכרז
  . )ההתקשרות

  
חודשים כל  12נוספות בנות  תקופות ארבעלהתקשרות החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ה .3.2

 ). תקופת ההארכה-(להלן  התקשרותאחת, שתחילתה בתום תקופת ה
  
נמסר במפורש, כי מימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה הינו בהתאם לשיקול דעתה  למתכנן .3.3

כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר  והבלעדי של החברה, ולפיכך לא תהא לה
 למימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה או לגבי אי מימושה ו/או כנובע מכך.

  
 

 המתכנן:צהרות והתחייבויות ה .4

 ומתחייב, כדלקמן: המתכנן מצהיר        

הדרושים לשם מתן השירותים, , כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הודרישותי החברההבין את צרכי כי  4.1
, והם ימשיכו להיות בידיו חברהוכי בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות ה

 במשך כל תקופת ההסכם.
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  וא מורשה עפ"י דין לעסוק לתת את השירותים מושא ההסכם. ה 4.2

  כך יהיה בכל תקופת הסכם זה. ווא בעל מיומנות, ניסיון, הכשרה, השכלה וידע למתן השירותים ה 4.3

דרושים למתן השירותים וכך הוא בעל אמצעים נאותים ומספקים מבחינת כוח אדם, ציוד וחומרים ה 4.4
  יהיה בכל תקופת ההסכם. 

בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה וין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה א 4.5
  כלשהם, על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  דדים שלישייםצמשום פגיעה בזכויות 

כנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי הדועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי י 4.6
כל דבר אחר ודין, הנוהל, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע העבודה ההפרויקט, וכן הוראות 

  העשוי להשפיע על העבודה וביצועה. 

יקט יתבצעו עפ"י ובקשר עם הפר חברהדות שהמתכנן יבצע והשירותים הנלווים שהוא יספק להעבוכי  4.7
של  או על פי כל גורם מממן אחר פי הנחיות משרד החינוך בהזמנות העבודה שיצאו אליו ועלהמפורט 
 הפרויקט.

משרד המתכנן מתחייב לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לדרישות התכנון של  4.8
 ,ו/ או כל דרישה  של גורם ממן בפרויקט האזורית מטה בנימין ו/או המועצה /וא גורם מממן אחרהחינוך

 הכל תוך עמידה באומדן התקציב של הפרויקט .

בין  לדרוש ו/או לקבוע שינויים בפרטי השירותים, לצמצמם או להרחיבם, תרשאיהחברה כי ידוע לו כי  4.9
לים הנדסיים/תכנוניים או בשל כל שיקול אחר והכל בהתאם לצורכיה בשל שיקולי תקציב או בשל שיקו

 .מוסכם בזאת כי כל שינוי כאמור לא יחשב כהפרת הסכם זה ולשיקול דעתה הבלעדי.

כי ידוע לו כי החברה רשאית להזמין ולהתקשר בהסכמים עם גורמים מקצועיים נוספים לצורך ביצוע  4.10
 האמורים בעבודתם. הפרויקט וכי הוא מתחייב לסייע לגורמים

 , PLT, DWGכי החברה תהא רשאית לדרוש העתקי תכניות והמתכנן ימציא לה העתקים כאמור בפורמט  4.11
PDF .והכל בתוך תוכנה ייעודית עמה החברה עובדת 

 . יבוצעו על ידו באופן המיטביכי השירותים כהגדרתם לעיל וכמפורט במסמכי ההזמנה  4.12

ת שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטי 4.13
 עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה.

במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל והוא מצהיר ת נוקט חברהמודע לכך שה הואכי  4.14
 להוות הפרה של חוק כלשהו מהדין החל.ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי 

כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות, מתחייב המתכנן להעביר את כל החומרים ו/או הנתונים ו/או כל  4.15
ימים מיום סיום ההתקשרות. המתכנן מתחייב כי במקרה של סיום  7מידע רלוונטי אחר, לחברה תוך 

 ימונה למחליפו.  ההתקשרות, יערוך המתכנן חפיפה מלאה ומסודרת עם מי ש

כי ידוע כי עליו לספק את השירותים בהתאם לדרישות החברה והוא מתחייב שלא לעסוק בכל עבודה  4.16
 אחרת שיש בה כדי למנוע ממנו לספק לחברה את השירותים כאמור בהסכם זה.

באופן טוב  המתכנן יהיה אחראי מבחינה מקצועית לביצוע שירותיו ומקבל על עצמו לבצע את התפקיד 4.17
 מקצועיו

  אי קיום יחסי עובד מעביד: .5

 והמועצהו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי החברה  המתכנןמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  5.1
ו/או עובדיו ו/או  המתכנןבגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין החברה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין 

כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים  מועצהמועסקיו זכאים לקבל מהחברה ו/או מה
 לעובד ממעבידו.



      32

בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל  המתכנןמוסכם בזאת מפורשות כי  5.2
 לא תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.  מועצהדין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה וה

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  לו, המתכנןובנוסף  לעילמבלי לגרוע מהאמור  5.3
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים 

 המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

כלשהו למתכנן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל בתשלום  המועצהתחויב החברה ו/או  5.4
את החברה ו/או את העירייה (לפי העניין) בכל סכום בו תחויבנה כאמור  המתכנןלעובד ממעבידו יפצה 

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

נוהג בנוגע מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או המתכנן מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  5.5

  .להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום

  :התמורה .6

, תשלם החברה הזמנות עבודה שתצאנה אל המתכנןא ומושלם של השירותים עפ"י מל תמורת ביצוע .6.1
את התמורה אותה נקב במסגרת הצעתו במכרז המצורפת כחלק בלתי נפרד למתכנן בגין השירותים 

מהסכם זה או בהתאם לתמורה שהוצעה על ידו במסגרת הליך התמחרות שבוצע בהתאם להוראות הסכם 
 .)התמורה-(להלןזה 

 התמורה אשר הוצעה על ידי האדריכל במסגרת המכרז היא כדלקמן: .6.2

_________%  (לא כולל מע"מ)₪  1,000,000עד  בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של  .א
  (ובמילים:_______________%) מתקציב הבניה של הפרויקט.

(לא כולל מע"מ) ₪  5,000,000ש"ח ועד  1,000,000בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל   .ב
  _________% (ובמילים:_______________%) מתקציב הבניה של הפרויקט.

(לא כולל מע"מ) של ₪  10,000,000ש"ח ועד  5,000,000רויקט בהיקף כספי של מעל בגין תכנון של פ  .ג
  הפרויקט היא_________% (ובמילים:_______________%) מתקציב הבניה של הפרויקט.

(לא כולל מע"מ) _________% ₪  10,000,000בגין תכנון של פרויקט בהיקף כספי של מעל   .ד
 יב הבניה של הפרויקט.(ובמילים:_______________%) מתקצ

 10לדוגמה, מצב בו ישנו פרויקט בהיקף של  -"תקציב הבניה של הפרויקט" -ביחס לכל האמור לעיל
מלש"ח  8-מלש"ח אזי התמורה לה יהיה זכאי האדריכל  תיגזר מ 8מלש"ח ותקציב הבניה עומד על 

יוגדר בכל פרויקט בנפרד מלש"ח. תקציב הבניה  8וזאת גם אם הביצוע בפועל עלה או ירד מסכום של 
  על ידי החברה.

שתצאנה מעת  או כפי שייקבעו במסגרת הזמנות עבודה אבני הדרך לתשלום התמורה יהיו כמפורט להלן .6.3
 :לעת למתכנן

 30% בתכנון מוקדם והגשה לרשויות.  

 50% עם הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית.  בגמר תכנון מפורט  

 20% - נייה).עבור פיקוח עליון (בגמר הב 

  
ימים ממועד הגשת החשבון ובכפוף לאישורו על ידי החברה, תשולם למתכנן התמורה בגין אותו  45לאחר  .6.4

החשבון.  יובהר כי חשבונות יוגשו רק באמצעות תוכנה ייעודית באמצעותה החברה עובדת. לכל תשלום 
 ת מס כדין.שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין וכנגד כל תשלום כאמור תומצא לחברה חשבוני

מבלי לגרוע מהאמור, החברה תישא בהוצאות המפורטות להלן בהתאם לשיקול דעתה ובתנאי שהמתכנן  .6.5
החברה ו/או מי העתקות אור, הדפסות ושכפולים לפי מכון שיאושר ע"י  -אישור מראש ובכתבקיבל לכך 

, העסקת גורמים מקצועיים נוספים, תשלומי אגרות, בדיקות מעבדה ובדיקות קרקע מטעמה בכתב,
 .עלויות מדידה והכנת מפות או תשריטים
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ים כלולים נלרבות הוצאות רכב וטלפון וכן שכר עבודתם של המנהלים והמתכנ המתכנןכל שאר הוצאות  .6.6
  בשכר הטרחה המשולם למתכנן. 

, ובמקרה כזה, כלשהו המועסק בפרויקטתהא רשאית לדרוש החלפתו של כל עובד מעובדי המתכנן החברה  .6.7
 .החברהיום מיום שתדרוש זאת  45יחליף המתכנן את העובד בתוך 

  

 והפסקת עבודה: , הערכת מתכנניםתוצאותיו ,ביטול ההסכם .7

 ולהוציא את המתכנן מהמאגר לבטל את ההסכם מידית תהא רשאית חברהמוסכם בין הצדדים כי ה 7.1
 במקרים הבאים:

נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או באם הינו תאגיד במידה ויינתן מונה למתכנן כונס  7.1.1
 .לגביו צו פירוק

נגד המתכנן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים  7.1.2
 .רה שיש עמה קלוןישהרשעה לגביהם הינה בבחינת עב

 .ה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמההמתכנן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניב 7.1.3

כי המתכנן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית  לחברההוכח  7.1.4
 .או מכל סיבה אחרת

 הוכח לחברה כי המתכנן פועל בניגוד עניינים עם שירותיו לחברה.  7.1.5

 מהם.המתכנן העביר/הסב לאחר או לאחרים את ההסכם או השירותים או חלק  7.1.6

פעמים או סברה החברה כי המתכנן אינו  3-הפר המתכנן הוראה מהוראות הסכם זה יותר מ 7.1.7
תהא רשאית החברה לבטל הסכם זה וזאת מבלי לגרוע  -מספק את השירותים לשביעות רצונה

  מכל סעד המוקנה לה בהתאם להוראות ההסכם או על פי כל דין.

לבצע עבודה בהתאם לפניית החברה  הליכי התמחרות ו/או סרב 3-המתכנן לא השתתף ב 7.1.8
 (במצטבר).

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם מהוות רשימה סגורה  7.2
ח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ולבטל את ההסכם מכ חברהוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

  ההסכם עקב הפרתו על ידי המתכנן.

של הפרת כל סעיף מסעיפי החוזה על ידי המתכנן, תודיע על כך החברה למתכנן בכתב והמתכנן במקרה  7.3
 ימי עבודה ממועד ההודעה. 7מתחייב לתקן את ההפרה תוך 

לבטל הוראות הסכם זה ולהפסיק את העבודות בכל עת בגין החברה תהא רשאית מבלי לגרוע מהאמור  7.4
החלטות ממשלה או הפקעת התקשרויות ותשלומים או עיכוב יכולת תשלום הנובע מכוח עליון או -אי

 7פעלה החברה בהתאם לסעיף זה, יבוא ההסכם לסיומו תוך  תשלומים ע"י הממשלה או מכל סיבה שהיא.
 ימים מיום ההודעה.

 :הערכת מתכנן בגין מתן שירותים 7.5

תקיים החברה  בתום כל פרויקט ולאחר סיום מתן שירותים על ידי המתכנן בגין פרויקט ספציפי 7.5.1
 הערכה למתכנן בגין השירותים שבוצעו על ידו בקשר עם אותו פרויקט.

במסגרת הערכת המתכנן יעניקו גורמים בחברה ניקוד למתכנן בגין השירותים שניתנו על ידו תוך  7.5.2
שהם שוקלים, בין היתר, את אופן מתן השירותים, את מקצועיות המתכנן, את זמינותו, את 

 ם והזמנת העבודה, עמידתו בלוח הזמנים וכל נתון רלוונטי אחר.עמידתו בתנאי ההסכ

נק' במסגרת הערכת המתכנן, תהא החברה רשאית להסירו  60- מתכנן אשר יקבל ניקוד נמוך מ 7.5.3
 מהמאגר וזאת לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה.

לתת לו עדיפות  מתכנן אשר יקבל ניקוד גבוה במסגרת הערכת המתכנן, תהא רשאית החברה 7.5.4
 במסגרת הזמנות עבודה עתידיות והכל בהתאם להוראות ההסכם ועל פי כל דין.
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יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהצורך לבצע הערכת מתכנן בגין  7.5.5
 השירותים בכלל או בגין פרויקט ספציפי בפרט.

הוראות הסכם זה ובכלל, יחולו מצב בו בוטל ההסכם בהתאם לסעיף זה או מכל סיבה אחרת בהתאם ל 7.6
 ההוראות המפורטות להלן:

  דו"ח בכתב על מצבה של העבודה. חברההמתכנן ימסור ל 7.6.1

את העתקי כל התכניות, תשריטים, רישומים, מכתבים, מזכרים ומסמכים  חברההמתכנן ימסור ל 7.6.2
  המצויים בידו והשייכים או קשורים לבניה.

בפועל  וצעהמתכנן את המגיע לו בעבור העבודה שבתבדוק את החומר הנמסר לה ותשלם ל החברה 7.6.3
  המפורט בהסכם זה.עפ"י לוח התשלומים 

לכל תהא רשאית להשתמש בחומר שנמסר לה חברה למען הסר כל ספק, מוסכם בין הצדדים, כי ה 7.6.4
נותן בזאת את הסכמתו  והמתכנןצורך בקשר עם השירותים וביצוע הפרויקט או לכל צורך אחר 

 לכך.

הסכם זה תחשב תמורה מלאה לכל אשר בוצע ע"י  הוראותל ולמה למתכנן בהתאםכל תמורה שש 7.6.5
לעיל  7.6.2תיחשב כתמורה מלאה בגין העברת כל הזכויות במסמכים הנזכרים בס'  ןהמתכנן וכ

  ולשימושה הבלעדי לכל צורך ועניין.חברה לבעלות ה

ידי חובתה כלפי  חברהתצא המוסכם בין הצדדים, כי בתשלום הסכום המגיע למתכנן, כאמור לעיל,  7.6.6
בגין כל נזק,  חברההמתכנן בגין כל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה והמתכנן יהא מנוע מלתבוע את ה

הוצאה, פגיעה ו/או כיוצ"ב, הנוגעים ו/או הקשורים ו/או הכרוכים בהסכם זה, ביטולו, 
 שבוצעו או כל דבר אחר. /השירותיםהעבודות

 אחריות, נזיקין וביטוח:  .8

 שלו רכושו או לגופו שהיא סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן, הפסד, פגיעה כל בגין באחריות יישאהמתכנן  8.1
 אחר אדם כל של רכושו או לגופו או, מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או

  .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה

 או לגופו שייגרמו שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה, תשלום בכל יישא לא החברה כי הצדדים בין מוסכם 8.2
 כל של רכושו או לגופו או מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי או המתכנן של רכושו

 .בלבד המתכנן על תחול זו אחריות וכי, זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם

 הנובעים שהיא סיבה מכל לו שייגרמו הוצאה או תשלום, נזק כל על החברה את לשפות מתחייבהמתכנן  8.3
 .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה, מחדל או במעשה, מרשלנותו

להבטחת התחייבותו האמורה, מצהיר המתכנן כי ערך ביטוח לכיסוי אחריותו המקצועית, ומתחייב כי  8.4
המתכנן עפ"י הסכם  מתן השירותים עליהיה בתקפו במהלך כל תקופת  הכיסוי הבטיחותי עפ"י הפוליסה

  זה. 

, ימציא המתכנן העתק פוליסת הביטוח ו/או אישור המבטח בדבר קיומה של פוליסת חברהלדרישת ה 8.5
 הביטוח כאמור.

 המתכנן מתחייב לעמוד בכל דרישות הביטוח אשר תידרש ממנו על ידי החברה, ככל שתידרש. 8.6

  

 :וזכויות יוצרים ניגוד עניינים , מניעתסודיות .9

ולשירותים נשוא הסכם זה, לרבות  לחברה המתכנן מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע הנוגע  9.1
ו/או הקשורים בו ו/או הנוגעים אליו במישרין ו/או בעקיפין,   החברההסודות המסחריים והמקצועיים של 

ין ממקורות חוץ, ולא ימסור ולא יגלה כל מידע כזה וב בחברהבין שהגיעו לידיעתו ממקורות פנימיים 
מראש ובכתב,  נציג החברה, אלא אם יקבל על כך אישור מאת חברהלשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם ה

 וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה. 



      35

בות על פי הסכם זה, לרחברה המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם ה 9.2
והוא ניתן לידיעתו של החברה הבלעדי של  היהיה תמיד רכושחברה מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס ל

 על פי הסכם זה.  חברההמתכנן אך ורק בקשר לקשריו עם ה

או כל חומר אחר שיוכן על ידי המתכנן לצורך או כתוצאה מהסכם זה וזכויות  מידעמוסכם בזאת כי כל  9.3
וכן כל מידע ונתונים שיימסרו למתכנן במהלך התקשרות זו שייכים בלעדית  –היוצרים הנובעות מהם 

 מראש ובכתב. חברהואין המתכנן רשאי לעשות בהם שימוש ללא רשות ה  לחברה

או  ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד הוא עשויגוד עניינים קיים או שעל ני ולא ידוע ל המתכנן מצהיר כי 9.4
  או בכל מסגרת אחרת.במסגרת מתן השירותים לחברה  ועיסוק

  

לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע האם לסיים את השירותים נושא הסכם זה בגין ניגוד עניינים אשר  9.5
  לדעתה המתכנן מצוי בו.

 הוא ידווח על כך לחברה, לניגוד העניינים במהלך מתן השירותים,יתגלה חשש  המתכנן מתחייב כי אם 9.6
  יכול להמשיך את מתן השירותים. ובכתב בהקדם האפשרי לחברה כי אינ ויודיע פסיק את מתן השירותיםי

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים בהתאם לנוהל  -המתכנן ימציא לחברה עם החתימה על הסכם זה 9.7
 4המצ"ב כנספח  לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיותבדיקה ומניעת חשש 

 להסכם זה.

  :איסור הסבת ההרשאה .10

המתכנן מתחייב שלא להעביר, להמחות, ליתן, את התחייבויותיו וזכויותיו לפי הסכם זה, לכל גורם אחר, ולא   
 בין אם בתמורה ובין אם לאו. להעניק לזולתו כל זכות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, כל אלה

 :יישוב סכסוכים .11

אשר ימונה על ידי להכרעתו של בורר דן יחיד כל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו 
ו/או לכללי הפרוצדורה ואשר לא יהיה כבול לדיני הראיות  המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל

חתימת הצדדים על  יהא רשאי לפסוק לדין ו/או לפשרה וינמק את פסק דינו.האזרחית ו/או לדין המהותי, 
  הסכם זה מהווה גם שטר בוררות.

 :שינוי, ביטול וויתור .12

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על  12.1
 ידי שני הצדדים.

זה זה לפי ראות עיניו ואי שימוש בזכות כלשהי לפי חו הלהשתמש בזכויותי תהא רשאית החברה 12.2
 ויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצדו.וו/או אי שימוש במועד לא יחשב כ

 :הודעות .13

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו 
לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה  כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים

  בעת מסירתה. -ביד 

  

  ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

  

___________________    ___________________  

  המתכנן                                                         חברהה
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  1ספח נ

  ביטוחים קיוםאישור 
  __________תאריך :                   

  לכבוד

  מ"כלכלית בנימין בעברה ח

  ")החברה(להלן: "

 סגותפ

  לכבוד

  א מטה בנימין"מ

   ")המועצה(להלן: "

  סגותפ

  

  א.ג.נ.,

  .היועץביטוחי הנדון: אישור 

  ").היועץ" להלן:( _________________________________________  :   שם המבוטח

  _____________________________________________.  :   כתובת

  מיום _______________ (להלן: "ההסכם")  :   הסכם

  ").השירותים(להלן: " אדריכלותשירותי   :   השירותים

 היועץערכנו עבור מאשרים כי ") החתומים מטה המבטחאנו __________ חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

(שני  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלןאת 

  .")תקופת הביטוחהתאריכים נכללים ולהלן: "
  

  פוליסה מס': ______________________  צד שלישי   .1

פי דין בשל -על היועץהמבטח את אחריותו של  ,כלפי צד שלישי ביטוח אחריות  הכיסוי הביטוחי :  
פגיעה לאובדן מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו 

בכל הקשור לשירותים  ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
 יהןלמנהלו/או  ו למועצהלחברה ו/או  נזק או פגיעה לרבותהסכם בקשר עם ה

  הן.לעובדי/או ו

  מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.שני ש"ח ( 2,000,000  : גבולות האחריות  

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח  ביטול הגבלות :  
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים וכלפי בגין  היועץחבות 

זיהום תאונתי מקרי ובלתי יחלשות משען, רעידות והסניטאריים פגומים, 
שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות צפוי, 

חייב לשלם  היועץתחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים ש
  .בגינם דמי ביטוח לאומי)

ו/או  המועצההחברה ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את   1.1  תנאים מיוחדים :  
 אחריות בגין") יחידי המבוטח(להלן: " מנהליהם ו/או עובדיהם

 לסעיף בכפוף וזאת היועץמחדלי ל למעשי ו/אושתוטל על מי מהם 
 אחד מיחידי צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות

  .המבוטח

שאינו  המועצההחברה ו/או בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש   1.2    
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש היועץשימושו, של ו/או רכוש בבעלותו 

  ישירות). היועץ(למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל  צד שלישי

  פוליסה מס': ______________________  חבות מעבידים   .2

 הנזיקין פקודתעל פי  היועץמעבידים המבטח את אחריותו של חבות ביטוח   הכיסוי הביטוחי :  
כלפי  1980 -  פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל (נוסח חדש) ו/או ע

תאונת בגין  ההסכםבקשר עם במתן השירותים העובדים המועסקים על ידו 
למי מהם "), שייגרמו מקרה ביטוחאו מחלה מקצועית (להלן: " עבודה

בקשר  בכל הקשור במתן השירותים תוך כדי ועקב עבודתםבתקופת הביטוח 
  .ההסכםעם 
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  לתובע. ש"ח 6,000,000  גבול האחריות :  

  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח 20,000,000    

כלפי  היועץומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותביטוח זה אינו כולל הגבל  ביטול הגבלות :  
פיתיונות , ייחשב כמעבידם) היועץ(היה ו קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

  .ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

מנהליהם ו/או ו/או  המועצההחברה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  תנאים מיוחדים :  
נושא בחובות מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,עובדיהם

כלפי מי  היועץו/או לעניין חבות  היועץמי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 
  .מהעובדים המועסקים על ידו

  פוליסה מס': ______________________  אחריות מקצועית   .3

על פי דין בשל ו/או עובדיו  היועץ המבטח את אחריותביטוח אחריות מקצועית   הכיסוי הביטוחי :  
חובה מקצועית  הפרתבשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרתו/או עובדיו  היועץבמעשה או מחדל רשלני של  ןשמקור
  .ההסכםבקשר עם  השירותים

  ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.שני מיליון ש"ח) לאירוע ש"ח ( 2,000,000  גבול האחריות :  

איחור, אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף   ביטול הגבלות :  
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

₪  150,000(מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםעקב  היועץחבות הרחבות בגין 
טעות, חריגה מסמכות, חבות הנובעת מלאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח) ו

  .היועץ עובדימי מרשלנות או אי יושר של 

ו/או  המועצההחברה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  3.1  תנאים מיוחדים :  
אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות מנהליהם ו/או עובדיהם

חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ היועץאו מחדל רשלני מצד ו/מעשה 
  .מנהליהם ו/או עובדיהםו/או  המועצההחברה ו/או כלפי  היועץ

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   3.2    
____________.  

חודשים ) (שישה 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   3.3    
ביטוח  היועץ, בתנאי כי לא נערך על ידי לאחר תום תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 
מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על . זו

אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה 
  .בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות צד שלישי ואחריות   : תנאי מיוחד  .4
בנפרד ואינם גבולות אחריות גבולות ספציפיים לכל פוליסה מקצועית הינם 

  .משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן   5.1  : כללי  .5
וכי  המועצההחברה ו/או י ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/אנו מוותרים על כל דרישה 
 59לרבות, כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  ,המועצההחברה ו/או 

 "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
  .יהןוכלפי מבטח המועצההחברה ו/או כלפי 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח   5.2    
החברה בלבד, ובכל מקרה לא על  היועץוההשתתפות העצמית חלה על 

  .מנהליהם ו/או עובדיהםו/או  המועצהו/או 

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי   5.3    
החברה בזכויות  יפגעולא , היועץת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על  מנהליהם ו/או עובדיהםו/או  המועצהו/או 
  .פי ביטוחים אלו

וגם או לא  יבוטלוהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן   5.4    
הודעה לחברה  תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם ישונו לרעה

וכי לא יהיה תוקף  יום מראש) שלושים( 30כתובה בדואר רשום 
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אם לא  המועצההחברה ו/או שכאלו לגבי  לביטול ו/או שינוי לרעה
 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה החברה לידי  נשלחה

  .ההודעהממועד משלוח הימים ) שלושים(

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
  .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

  
  

  בכבוד רב,
  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח) 
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  )1(1נספח 
  הצהרת אי העסקת עובדים

  __________תאריך :                   

  לכבוד

  ממ"כלכלית בנימין בעברה ח

  ")החברה(להלן: "

 פסגות

  לכבוד

    קריית גתעיריית 

   ")המועצה(להלן: "

   סגותפ

  א.ג.נ.,

  

  הנדון:  הצהרה.
  

  בהתאמה) להלן : "ההסכם" ו/או "השירותים", ( מיום ________ הסכםבהתאם ל למתן שירותי אדריכלותהסכם 

 הנני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכם שבנדון אינני מעסיק עובדים.  .א

א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח מאחר וכאמור בסעיף   .ב

 שערכתי.

הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח חבות   .ג

מעבידים) (חבות  2) סעיף )1( נספח ד'המעבידים כמתחייב על פי ההסכם שבנדון  ובנספח אישור הביטוח (

 להסכם.

בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק עובדים אמציא לכם נספח   .ד

 ביטוח מתוקן, כמתחייב על פי ההסכם שבנדון.

  

  ולראיה באתי על החתום

  

  בכבוד רב

  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  )היועץ(חתימת  
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  2נספח 

   השירותיםנספח 
(אין באמור בנספח זה בכדי לגרוע מזכות החברה את האפשרות להוסיף/להפחית 

  שירותים במסגרת הזמנת עבודה ספציפית)
  
  הסמכויות כדלהלן: ועניין הסכם זה, השירותים כוללים בתוכם את התפקידים, המטלות ל
  

למתכנן ואשר המתכנן מתחייב לבצע למען הסר כל ספק, מוסכם בין הצדדים, כי עבודות התכנון הנמסרות  .1

  יכללו, בין השאר, את העבודות המפורטות להלן:

  .החברהוהוצאת סקיצות ללא הגבלה עד לאישור חברה לאישור העיבוד תכנית ראשונית   )א  

חימום  ,סוסיל הנושאים, לרבות יועץ קרקע, אקוסטיקה, תאורה, בכתיאום ופיקוח על עבודת יועצים ב  ב)  

  , וכן כל המתכננים בפרוייקט.ומיזוג אויר

הגדרת בעיות הנובעות מתוצאות סקרי קרקע וניקוז והצעת פתרונות הנדסיים וארכיטקטונים לבעיות   )ג  

  אלו.

איתור כל בעיה תכנונית ו/או הנדסית אחרת שתתעורר תוך כדי התכנון הראשוני והצעת פתרונות   )ד  

  .ארכיטקטוניים והנדסיים מתאימים לבעיות אלו

ושל שאר הרשויות לתכנון האמורות לעיל, לשם הגשתן לועדה המקומית  החברהקבלת אישורה של   )ה  

  לתכנון ולבניה "מטה בנימין".

  הגשת תכניות לועדה המקומית לתכנון ובניה "מטה בנימין".  )ו  

  , הרשויות ולדרישות הועדה המקומית לתכנון ובניה.החברההשלמת התכניות בהתאם לדרישות של   )ז  

  ן יעשה את כל הדרוש על מנת לקבל אישורי בניה חוקיים ותקפים.נהמתכ  )ח  

, חשמל מיזוג אויריועצים בנושאי קונסטרוקציה וסטטיסטיקה, סניטציה ו –תיאום עבודות מהנדסים   )ט  

  וכן כל היועצים שמתכננים ומכינים את כתב כמויות והאומדנים. ותקשורת

, בתיאום מלא עם היועצים הנזכרים בסעיף 1:50מפורטות, בקנה מידה הכנת תכניות עבודה אדריכליות   י)  

, כשהם ברורים, מדוייקים ההמבנ היבנ ווכל הפרטים שבמגרש עלי ה(י"א) לעיל של כל פרט ופרט שבמבנ

פרטים שתאפשר לקבלנים ו/או לבעלי - ומוסברים ברמה מקצועית מפורטת ביותר עד לרמה של תת

  דות שיוטלו עליהם בהתאמה מלאה לתכנון.מקצוע אחרים לבצע את העבו

  המתכנן יכין את תכניות הביצוע בקנה מידה כמקובל וכדלקמן:  )אי"  

  תכניות העמדת המבנה בשטח.    )1(    

  תכניות המפלסים השונים עם פירוט פתחים, מחיצות וחזיתות.    )2    

בעלי המקצוע, לרבות כלים פרטי בנין, בצורה ובכמות ובקנה מידה שיאפשרו ביצוע מדויק של     )3(    

  סניטריים, ברזים, רדיאטורים וכד'.

  .ואלומיניום רשימת נגרות מסגרות    )4(    

  תיאום ביקורת ואישור תכניות היועצים.  ב)י"  

  ביקורת מכרזים ויעוץ למועצה בבחירת הקבלנים.  )י"ג  

  מכות ובהסכמת המזמינה.י"ד)  הכנת תיקונים ושינויים בתכניות על פי דרישת הרשויות המוס          

  ט"ו)       ליוי שלבי התכנון הכללי ודווח תקופתי למזמינה.  

לשלט אתר תוך  החברהכולל התאמת הדמיה שתבחר ע"י  החברההכנת הדמיות לפרויקט לפי דרישת     )ט"ז         

  מטר. 3על  2עמידה בדרישות רזולוצית ההדמיה כך שתתאים לשט אתר במידות 

  עליון: פיקוח  )י"ז  
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הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודות הקבלניות במתחם יהא כפוף לאמור ברישא של סעיף זה     

  ויכלול, בין היתר, את הפעולות הבאות:

פיקוח עליון על ביצוע העבודות הקבלניות שבפרוייקט הבניה הנוכחי, בהתאם לתכניות     )1(    

  ).י"ח( –(א)  5ויתר המסמכים, כמפורט בס"ק  האדריכליות

  המלצה ויעוץ לגבי בחירה ואישור של חומרים ואביזרים.    )2(    

בקשר  הישוב מתן הדרכה והסברים לקבלנים ו/או למפקחי בניה שיועסקו ע"י המזמינה בשטח     )3(    

  לביצוע עבודתם בתאם לתכניות המאושרות.

לבקר באתר בניה לעיתים לשם ביצוע מלא ואפקטיבי של הפיקוח העליון, מתחייב המתכנן     )4(    

מזומנות, בהתאם לשיקול דעתו המקצועית וכללי המקצוע. בכל מקרה, יהא המתכנן חייב לערוך 

  והמפקח הצמוד. החברהביקור באתר הבניה לפי דרישה של 

הפיקוח העליון של האדריכל ימשך עד לגמר העבודות הקבלניות וקבלת תעודת גמר מהמזמינה     )5(    

  .ושאר הרשויות

למרות האמור בס' (ה) לעיל, יפקח המתכנן פיקוח עליון גם על עבודות תיקונים שידרשו מהקבלנים     )6(    

  תוך תקופת אחריותם, בהתאם לחוזים שבין המזמינה לקבלנים. החברהע"י 

לעיל, אלא אם קיבל תחילה אישור בכתב  1המתכנן לא יתחיל בביצוע יתר השלבים הנזכרים בס'  א)   .2

  .החברהום כל שלב ושלב בנפרד או עפ"י סיכומי דיון שנעשו בכתב בין המתכנן ועל סי החברהמ

ל ברציפות וללא דחיות להשלמת כל שלב ושלב של התכנון ושל יתר פעולותיו והמתכנן מתחייב לפע  )ב  

  על השלמת השלב הקודם. החברהלעיל מיד עם קבלת האישור מ 1המנויות בס' 

המוטלות עליו עפ"י הסכם זה במיומנות ובטיב מעולה ובתיאום המתכנן מתחייב לבצע את העבודות  .3

על אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי האחריות ם דרישות כ"א מהרשויות והחברה. מלא ע

  המקצועית לטיב העבודה תחול על המתכנן ועליו בלבד.
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  3נספח 

  שאלון איתור חשש על ניגוד עניינים
  לאחר זכיה)צורף (
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  4נספח 
  דוגמה בלבד

  (אליו יצורף מכתב פניה) טופס הצעה להליך התמחרות
  לכבוד

  חברה כלכלית בנימין בע"מ
  

  למתן שירותי אדריכלות 15/19מכרז  - הגשת הצעה במסגרת הליך התמחרות הנדון:
  

                                           
מתכבדים להגיש הצעתנו למתן שירותי אדריכלות __________  ח.צ/ע.מאנו הח"מ _______________ ח.פ./

את כל מסמכי  ושבחנו בזהירות והבנ וזאת לאחר  _______________הפרויקט  לחכ"ל בנימין בע"מ בקשר עם
, הנספחים המצורפים לטופס אליהםו/או הבהרות שנוספו  לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים שבנדון החוזהו המכרז

 , כדלקמן: למתן השירותיםולאחר שנודעו לנו, בעקבות בירורים שערכנו, כל הפרטים הנוגעים  הצעה זה
  

מצורף אחר והם וכל מסמך  בהתאם לתנאי החוזה למתן השירותיםיכולת  יבעל ובזאת כי אנ יםמצהיר והננ .2
 .המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו

 
 לא כולל מע"מ.₪ תקציב הבניה של הפרויקט עומד על_____________  .3

 
בגין שירותים  המוצע על ידינו לא יעלה על המחיר אותו הצענו במסגרת הצעתנו במכרז שבנדוןידוע לנו כי המחיר  .4

ואשר עמדה על_______% הנחה (יש לציין את אחוז  עבור פרויקטים בהיקף תקציב הבניה אשר צוין לעיל
 ההנחה שצוין במסגרת המכרז).

  

ובהתאם  בהתאם לחוזה פרויקטהלמתן שירותים אדריכליים בקשר עם הצעתנו לעיל  3בהתאם לאמור בסעיף  .5
(במילים:  מתקציב הבניה של הפרויקט % ______________הוא  לנספח השירותים המצ"ב להזמנה זו

 לא כולל מע"מ. )מתקציב הבניה_________________________ 
  

שנקבו במחיר הוזל  __________ מציעיםבמסגרתו יתבקשו   best and finalגם הליך  ידוע לנו כי הליך זה כולל  .6
ככל שלא יעשו כן, תיוותר הצעתם ו ביותר בהליך ההתמחרות להגיש הצעה משופרת להצעתם הראשונה

 המקורית על כנה.
  

 התמורה בגין השירותים תשולם בהתאם למועדים המפורטים להלן: .7
  

 ________________  .א
 ________________  .ב
  ________________  .ג

  

ידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נושא המכרז, על כל הכרוך בהם, מעבר לתמורה  .8
אם הדבר מצוין במפורש אחרת במסגרת הסכם הנקובה לעיל וכי לא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת אלא 

  ההתקשרות.
  

 בהתאם לחוזה בין הצדדים. למתן השירותיםכוללת את כל הדרוש  נובזה כי הצעת יםמצהיר והננ .9
  

 החופשי. נומתוך הבנה ורצונ                    זו ניתנה ביום  נוהצעת .10
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  ______________________________      המציע: שם
  

  ____________________ __________    להצעהאיש הקשר 
  

  ______________________________      :תפקיד
  

      ______________________________      כתובת: 
  

  ______________________________  : דטלפון +טלפון ניי
  

  _____________________  _________      :'מס' פקס
  

  ______________________________    חתימת המציע: 
   

  
  יודגש כי טופס זה הוא דוגמה בלבד וכי במסגרת הליכי ההתמחרות רשאית החברה לבצע בו שינויים הן

  .ביחס לאופן הגשת ההצעה והן בכלל

  

 


