
 

 

 

 הוד השרון תייריע
 

 229/17מס'  פומבי זמכר
 

 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים
 

 

 מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו
     
 עמ'    

 1    תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
 

 10        הצעת הקבלן -  מסמך ב' 

 
 13    מכרזהשתתפות בלנוסח ערבות בנקאית  -   ג'מסמך 

 
 14      הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח -  מסמך ד'

 
 19         חוזה -  ' המסמך 

 
 29     נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע -  ו'מסמך 

 
 30       הצהרת משתתף -           'זמסמך 

 
 32     בות לשמירת סודיותיכתב התחי -  'חמסמך 

 
 

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם 

 מצורפים.
 



 
 

 

0 
 

 מסמך א'
 
 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 סמך א'מ

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
 מהות המכרז .1

לאספקת שירותי גבייה  הצעותלקבל מבקשת בזה  "העירייה"( -)להלן  עיריית הוד השרון

הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים  ( "שירותי גביה")להלן:  יםמשפטי

 חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 המכרז מסמכי .2

 תנאיו:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו א.

 מסמך א'. - למשתתפים תנאי המכרז והוראות כלליות .1 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .2

 .ג' מסמך -מכרז השתתפות בנוסח ערבות בנקאית ל .3

 ד'.מסמך  -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 .ה'מסמך  -חוזה  .5

 .מסמך ו' -נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות  .6

 מסמך ז'. - הצהרת משתתף .7

   '.חמסמך  - כתב התחייבות לשמירת סודיות.        8

 

 ".המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי   ב.
 

בימים א' עד ה'  ₪ 2,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של  .ג

ים ומכרזים שברחוב יהושוע בן מחלקת חוזבמשרדי  14:00 – 08:00)כולל(, בין השעות 

 . עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה. בהוד השרון 34גמלא 

 

מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז  .ד

 מהעירייה.

 

 תנאי סף-כשירויות המציע .4

עומדים בכל אחד מן , ועד הגשת הצעתם למכרזבממציעים אשר רשאים להשתתף במכרז 

 התנאים המפורטים להלן:

על המשתתף להיות בעל רישיון עורך דין בתוקף בעת הגשת ההצעה. במידה והמציע  .א

של בעלי המניות בחברה או השותפים  ד"עוהינו חברה או שותפות נדרש רישיון 

 בשותפות. 

 משפטייםפחות במתן שירותי גבייה ל שנתייםעל המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח של  .ב

לפחות בכל שנה ₪  3,000,000 בהיקף שנתי מצטבר שללשתי רשויות מקומיות, לפחות 

 .בכל אחת מהרשויות (2016-ו       2015)לשנים 



 
 

 

2 
 

 והמלצות דרישות נוספות אישורים .5

 
 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:בנוסף 

של  צילום רישיון עו"ד בתוקף)א( לעיל יצרף המציע 4 להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף .א

 .אחד מבעלי המניות או השותפים בחברה/שותפות

אשר יפרט את )ב( לעיל יצרף המציע אישור רו"ח 4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .ב

שירותי הגבייה ואת היקף  רותי הגבייה את השנים שבהן ניתנוהרשויות להן נותן את שי

 שויות אלה.שירותי הגבייה בר

את  תכלול, בין היתר,המלצות שימת הר .רשויות מקומיותהמלצות מרשימת המציע יצרף  .ג

 הפירוט כדלקמן: 

 ;מקום ביצוע העבודה ומועדה 1.ב 

 ;של העבודה כספיההיקף ה  2.ב 

 ;משך זמן ביצוע העבודה 3.ב 

ומספר טלפון להתקשרות, לרבות מספר  , תפקידושם הגורם הממליץ 4.ב 

 .יליהפקסימ
  

גבייה ולברר את  ות להן נותן או נתן המציע שירותיהעירייה תהא רשאית לפנות אל העירי

היקף ומהות השירותים שנתן המציע ואת שביעות רצון הרשות המקומית משירותי 

 ידו בכללותם.-הגבייה שניתנו על

אישור  רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכןעל המציע לצרף אישור פקיד שומה או  .ד

 .-1976לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .ה

 בדבר היותו עוסק מורשה. בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור .ו

מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  .ז

בצירוף  בר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברההחברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בד

 דוגמאות חתימתם.

 

העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או  .ט

 אחד מהם.
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 מכרזהשתתפות בערבות ל .6

 

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ומבוילת כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי  א.

הבנקאית חייב  ערבותה" מבקששם " .₪ 30,000על סך של , (ג'מסמך )מכרז זה 

 . זה במכרז המציע להיות זהה לשם

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה,  1.3.18ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .ב

 יום נוספים. 90מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

 צדדית של העירייה.-על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת .ג

באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב  גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 הערבות.

בלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתק .ד

  העירייה כזוכה.

 

 העבודהמסמכי המכרז ותנאי הכרת  .7

 

 על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. .א

 

 הצהרות המציע .8

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  א.

ים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות ומסמכי החוזה ידוע

 -המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 מסמכי המכרז. כלהמציע יחתום על  הכל כמפורט במסמכי החוזה.

 

ת כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכר .ב

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. - במכרזהתנאים 

 

 ידועות לו העובדות האות: המציע מצהיר, כי .ג

עירייה הזכות לפרסם בהתאם לרצונה מכרזים ו/או הצעות מחיר נוספות דומות ל .1ג.

מעת לעת לקבלת שירותי גבייה משפטית ו/או מנהלית מבלי שלמציע תהיה עילה 

 או טענה כנגד העירייה.

נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין המציע מצהיר בזה כי הוא מכיר את  .2ג.

 5/2009שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  חיצוניים ברשויות המקומיות

לא  -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .ה

 דון כלל.ית
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( והוא יודע שההסכם בינו לבין העירייה ההתקשרות להסכם כנספח א')מצורף 

אחרת בהסכם  כפוף להוראות נוהל זה וכי הוראות הנוהל גוברות על כל הוראה

 הסותרת את הנוהל.

 שאלון ניגוד עניינים י לתחילת עבודתו למלאהמציע מצהיר שידוע לו שכתנא .3ג.

)מצורף כנספח ב' להסכם  2/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  בהתאם

 .ההתקשרות(

 

עד  להתקשר עם , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,העירייה רשאיתידוע לי, ש .4ג.

. במידה ותחליט העירייה להתקשר עם יותר ממציע אחד מציעים (3)שלושה 

 הצעתואת  הישוובבקשה, כי  דורגה כשנייה שהצעתולמציע  תפנה העירייה 

במידה ותחליט העירייה להתקשר עם מציע שלישי  להצעה הזולה ביותר.

תפנה העירייה למציע שהצעתו דורגה שלשית בבקשה, כי ישווה את הצעתו 

 להצעה הזולה ביותר.

יסרב להשוות הצעתו  או שלוש לפי העניין מספר שניים ומציע שדורג במידה

 .  ר, תפנה העירייה להצעה הבאה בתורלהצעה הזולה ביות

 

לעירייה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חלוקת העבודה שבין הזוכים  

 השונים.
 

עד מובהר, כי לעירייה שיקול הדעת הבלעדי האם להתקשר עם מציע אחד או  

 שלושה מציעים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בגין כך. 

 

החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות  6המציע מצהיר שידוע לו, כי  .5ג.

החודשים תחליט העיריה, בהתאם לשיקול  6מוגדרים כתקופת ניסיון  וכי לאחר 

דעתה, האם להמשיך את ההתקשרות או האם להביא את ההתקשרות לסיומה.

  

 נויים הסתייגויות ותיקוניםשי .9 

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה. א.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי  ב.

 המכרז.

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י העירייה.  ג.

שצויין  שירותובין המחיר של כל  השירותיםהמחיר הכולל של  נתגלתה אי התאמה בין

, ויראו את המציע כאילו שירותבהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל 

 הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.
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ל ללא כ ו/לבצעויראו את המציע כמי שמוכן לספק שירותבכל מקום שלא ננקב מחיר  ד.

 תמורה.

 
מובהר, כי הצעת המציע תינתן כאחוז הנחה בלבד על סכומי העמלות המופיעים במסמך  ה. 

צעת המציע( למסמכי המכרז.  האחוז בהצעת המציע יכלול עד שתי ה)              ב' 

 ספרות לאחר הנקודה.

 כל סיפרה מעבר לשתי הספרות לאחר הנקודה תמחק. 

 

 הבהרת מסמכי החוזה .10

 

מצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו י .א

בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד 

ולהעביר  ,muni.ilhasharon-Michraz@hod.חזי קינן, מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל: 

 פתוח  Word-MS במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:00בשעה:  11.178.עד ליום 

את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר  בלבד, עם אישור מסירה וציון

 . 09-7759548/9יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס'  אלקטרוני ומספר טלפון.

 

שאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים יודגש, כי העירייה לא תענה ל ב.

. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת לענות על כל וכמפורט לעיל בלבדלעיל בלבד 

 השאלות שיוגשו.

 

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי  ג.

 נפרד ממסמכי המכרז.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -שנות או תשובה שניתנו בעלכל הסבר, פר ד.

 תחייבנה את העירייה.  -תשובות בכתב 

 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  ה.

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

ר יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי והתיקונים כאמו

ידי רוכשי -מסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 .מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצרף אותם להצעתו

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .11

 

יה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים מסמכי החוזה הינם רכושה של העירי א.

בהשאלה למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. 

מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, 

  .ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות

 

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il?subject=מייל%20מחלקת%20מכרזים%20עיריית%20הוד%20השרון
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 החלטות העירייה .12

 

 ביותר או הצעה כלשהי. עם אחוז ההנחה הגבוההעירייה מתחייבת לקבל את ההצעה  אין .א

 

הכל  -העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז או חלק הימנה  .ב

 לפי ראות עיניה.

 

 .לפרטיהם בגלל השינוי המציעהופחת היקף העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של  .ג

 

שב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב העירייה תהא רשאית להתח .ד

 מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.
 

כל מידע  משתתףעדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש מולו .ה

ו/או מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור 

 ע ו/או המסמכים להנחת דעתה. עדה את מלוא המידולו
 

ועדת המכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף  .ו

להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת 

 ההצעה ושלא נרשם במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.
 

 (3עד שלושה ) להתקשר עם , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,העירייה רשאית .ז

. במידה ותחליט העירייה להתקשר עם יותר ממציע אחד תפנה העירייה  מציעים

 להצעה הזולה ביותר. הצעתואת  הישוובבקשה, כי  דורגה כשנייה למציע שהצעתו

 במידה ותחליט העירייה להתקשר עם מציע שלישי תפנה העירייה למציע שהצעתו

 דורגה שלשית בבקשה, כי ישווה את הצעתו להצעה הזולה ביותר.

יסרב להשוות הצעתו להצעה או שלוש לפי העניין  מספר שניים ומציע שדורג במידה

 .  ר, תפנה העירייה להצעה הבאה בתורהזולה ביות
 

 חובת הזוכה במכרז .13 

 

קבלתו את  ממועדים ימ( 7הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

 את המסמכים הבאים: ,הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה

ועל פי  בחוזה 12כמפורט בסעיף העבודות, ביצוע הבטחת הערבות הבנקאית ל .1

 הנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז. 

 

 ז.קיום ביטוחים כמפורט בנספח א' למסמך ד' למסמכי המכרעל  אישור .2

כולם או חלקם, תהא העירייה  המפורטים בסעיף )א( לעיל,לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .ב

סכום . את הערבות המצורפת להצעת המציע רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט

הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו 

לוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחי

לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות 

 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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 מועדיםוהגשת הצעות  .14

 

 על המציע להגיש הצעתו באופן שכל מסמכי המכרז חתומים על ידו. .א

 

דו ישכר הטרחה המבוקש על  אחוזבתינתן באופן שהמציע ינקוב הצעתו של המציע  .ב

  מהסכומים שגבה בפועל מחייבים. 

 

בשני העתקים של חוברת המכרז, ותכלול את כל ההוצאות תוגש המציע,  -הצעת הקבלן  .ג

 הדרושות לביצוע העבודות והשירותים שבמכרז.

 

 .ובותהוצאות והעלויות של גביית החתכלול את מלוא ה ציעהצעת המ .ד

 

שיקבע במכרז, לא תשלם לאחר הפחתת אחוז ההנחה מובהר, כי מלבד שיעור העמלה  .ה

 העירייה לקבלן הזוכה סכום נוסף מכל סיבה שהיא.

 

, המצורפת למסמכי המכרז, העתק אחד של חוברת העל המציע להכניס למעטפ .ו

 כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.  כשהיא חתומה ,מכרז/חוזה
 

 

את המסמכים, לרבות תיקונים ו/או עדכונים, שהופצו למציעים עד למועד הגשת המכרז,  .ז

חוזים מנהל מחלקת תיבת המכרזים, שנמצאת בחדרו של באופן ידני ב להפקידיש 

 שעהב 11.1720. לא יאוחר מיוםהוד השרון  34ומכרזים  ברח' יהושוע בן גמלא 

 גבי המעטפה. במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על 13:00

 

 חי אדיב

 ראש עיריית הוד השרון
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 המציעהצעת  :  מסמך ב'  
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :   ג'מסמך  
 
 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח :    ד'מסמך  



 
 

 

9 
 

 

 ב' מסמך
 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 א.נ.,

 לאספקת שירותי גבייה משפטיים 229/17 מס' פומבי מכרז הנדון: 

 

 -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות  אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, .1

 (.מסמכי המכרזל כלראיה הנני מצרף חתימתי על  על כל נספחיו. 229/17את מכרז מספר 

 

 מבוטל. .2

 

 

 מצהיר בזאת כי:אני  .4

 

 סיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה.יהנני בעל הידע, הנ א.

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על  ב.

מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי 

  .החוזה

 

מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות הנני  ג.

 המכרז/החוזה.

 

בין  -את כל ההוצאות   כולל ואוה  סופי ועל ידי הינ ם, כפי שנרשאחוז שכר הטרחה .ח

על פי  -מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה 

  .לרבות רווח הקבלן ,התנאי המכרז/החוז

 

בגין חוב אשר נגבה לאחר שליחת מכתב דרישה, בטרם נפתח כנגד ידוע לי, ש כי .ט

בתוספת מע"מ  בלבד₪  70סך של  מהחייב יגבה בגין מכתב החייב הליך משפטי

 .כדין

 

ידוע לי, כי במידה וייפסקו הוצאות משפט או שכר עו"ד לטובת העירייה, הסכומים  .י

 ירייה.  שייפסקו יועברו לע

 הצעת הקבלן

כל ו תנאי חוזה ההתקשרותהמפורטים לעיל, וכי  המכרזהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי  .3

ברור לי מהם , לי מתן השירות נשוא המכרז ידועים ומוכריםהגורמים האחרים המשפיעים על 

 .השירותים המבוקשים ע"י העירייה ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי
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אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  .5

 של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה. ולשביעות רצונה המלא ולמסמכי החוזה, 

 

 (7שבעה )אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 מים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:י

 - ()מסמך ו' להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי החוזה .א

 .ט בחוזהוהכל כמפור

חתימתי על מסמכים  לחתום על חוזה ההתקשרות ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין. .ב

מך אחר שיהווה חלק אלו כמוה כחתימה על כל מסמכי החוזה לרבות המפרט וכל מס

 בלתי נפרד מהזמנה זו.

לעיל כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

והעירייה תהא רשאית לחלט את  , זכייתי במכרז תבוטל, אאבד את זכותי לקבל העבודה

וט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחיל

זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת 

 הצעתי למכרז.

  .קבוע בחוזהדרש ממני, בהתאם ליהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שי .8

מציע, יהיה המציע הזול ביותר החליטה העירייה לבטל את המכרז, לפני שנמסרה העבודה ל .9

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה.  3% -שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר הוצאות השווה ל

 מעבר להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מהמציעים תביעה לפיצוי כלשהו.

 והצעתי היא כדלקמן: לבצע את העבודות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז הנני מקבל על עצמי .10

אחוזים )למלא  _____.בשיעור של ______שכר טרחה אקבל  ן גביית חובות מחייביםבגי

מהסכומים ____________________________( אחוז וכן מאיות האחוז( )במילים: __

מובהר, כי סכומים  .המציע יתווסף מע"מ כדיןלסכום אותו זכאי  .שנגבו בפועל מהחייבים

 ייחשבו לצורך חישוב שכר הטרחה. ' לאשייפסקו בגין הוצאות, שכ"ט וכו

 

. האחוז בהצעת המציע יכלול עד שתי ספרות בלבדמובהר, כי הצעת המציע תינתן כאחוז 

 .כל סיפרה מעבר לשתי הספרות לאחר הנקודה תמחק לאחר הנקודה.

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

 למכרז.

תהיה הצעתי והצהרתי זו  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90בתוקף למשך 

אני  מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים  .12

 .על כל נספחיו ללא כל עוררין המכרז הכתובים במסמכי

 בכבוד רב,

 _____________________   תאריך:___________________

 חתימה 

 _____________________________________שם המציע )נא לציין שם מלא(:____

 ____________________________________________מספר ת.ז./ח.פ.:_______

 ______________________________________________________כתובת:____

 פקסימיליה:________________ טלפון:____________________
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 ג'מסמך 
 

 

 

 _________תאריך: _         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 ,שלום רב

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון:    

 

 פומבילמכרז  ( בקשרהמבקש -)להלן  ______________על פי בקשת________________ .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  יםלאספקת שירותי גבייה משפטי 229/17 מס'

 .ש"ח בלבד (אלף שלושים )במילים: 30,000–השווה ל לסך  עד

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

כם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישת

 הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר מהמועד יוכל דרישה על פיה צריכה לה 1.3.18 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 ד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.הנ"ל. לאחר מוע

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 סניף________________

נוסח ערבות בנקאית 

 מכרזהשתתפות בל
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 ד' מסמך

 

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, מצהיר הקבלן כי ערך בחברת ביטוח  א. 

בעלת מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט להלן על מנת להגן על עצמו ו/או על העירייה ו/או על הבאים 

 מכוחם מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מהסכם זה:

 כלפי צד ג':ביטוח אחריות  .1

חבות כלפי צד שלישי המבטח חבות על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל 

$ 300,000-אדם ו/או גוף שהוא במסגרת העבודה לפי ההסכם, בגבול אחריות שלא יפחת מ

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת 

צות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, מאש, התפוצ

כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, 

 שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד  הפוליסה תורחב לכלול סעיף "חבות צולבת", על פיו יראו

 מיחידי המבוטח. 

 ביטוח אחריות מעבידים: .2

חבות כלפי המועסקים על פי ההסכם בגין פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת במשך תקופת 

$ לתובע, 5,000,000-ההסכם, תוך כדי ועקב העסקתם כאמור, בגבול אחריות שלא יפחת מ

זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,  לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית. ביטוח

שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער כחוק. הביטוח יורחב 

לשפות את העירייה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי העירייה נושאת בחובות 

 מעביד כלשהם כלפי מי מהמועסקים בביצוע השירותים. 

 ביטוח אחריות מקצועית: .3

ביטוח חבות מקצועית המבטח את הקבלן בשל מעשה רשלנות או השמטה, בגבול אחריות 

$ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, וזאת למשך כל התקופה בה קיימת 500,000-שלא יפחת מ

יושר עובדים. -אחריות על פי הסכם זה או על פי כל דין. הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי

ליסה תורחב לכלול סעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד הפו

 מיחידי המבוטח. 

הפוליסה כוללת כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר למועד תחילת ההתקשרות בין הקבלן לבין 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6העירייה. כמו כן יכלול הביטוח תקופת גילוי של 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
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המפורטים לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את  הביטוחים .ב

היקפם במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה בדואר רשום על כוונתו 

 יום מראש.  60לעשות כן לפחות 

ר יכלל יורחב לכלול גם את העירייה. בביטוחים כאמו הסכםשם המבוטח בביטוחים המפורטים ב .ג

סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף )סוברוגציה( נגד כל יחיד מיחידי 

המבוטח והבאים מטעמם וכן כלפי חברות וגופים עירוניים. סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

שנערך על הביטוחים כאמור יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר  .ד

 ידי העירייה או לטובתה. 

הביטוחים כאמור יכללו תנאי מפורש על פיו הקבלן בלבד ישא בתשלום הפרמיה בגין עריכת  .ה

 הביטוחים כאמור. 

ימים  7-ללא צורך בדרישה מאת העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, לא יאוחר מ .ו

ים. בכל מקרה של אי התאמה בין ממועד החתימה על ההסכם, אישור בדבר עריכת הביטוח

, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים פוליסות הביטוח לבין האמור במסמך ד' למכרז

. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים המכרזהאמורים על מנת להתאימם להוראות 

כלשהי על הנ"ל, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם, ולא תטיל אחריות 

 העירייה ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין. 

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. כן מתחייב הקבלן לשתף  .ז

 פעולה עם העירייה לשם שמירה ומימוש של זכויות העירייה על פיהם. 

הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת העירייה בכתב, ויהיה כפוף  כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף .ח

 לאישורה מראש. 

 הוראות סעיפים אלה אינם באים לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה.  .ט

למען הסדר הטוב, הקבלן ישא בעצמו ועל חשבונו בכל השתתפות עצמית שהיא, וכן בכל נזקים  .י

 מהם.  שמעבר לגבולות האחריות בביטוחים כאמור ו/או איזה
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 הקבלן -אישור עריכת ביטוח 
 

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 28יהושע בן גמלא רחוב 

 הוד השרון

 "(העירייה)להלן: "

 
 נ.,ג.א.

 

 "(הקבלןלהלן: ") ______________אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

להלן: __)___________ בקשר עם הסכם מיום יםשירותי גבייה משפטימתן בגין 

 ירותים"( "הש

 
לתקופה מיום  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם 

 .)כולל( עד ליום __________  ___________
לביטוח אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי, אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות 

או נוסח  2013" מהדורת ביט"נוסח הפוליסות הידוע כ ניתן על פיאינו נופל מהכיסוי ה ,בכפוף לאמור להלן
 .2017"ביט" במהדורה מאוחרת יותר המחליפה את מהדורת 

 להלן. 1ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 
 

החוזה ביחס להתחייבויותיו על פי  הקבלן, לכיסוי חבותו המקצועית של ביטוח אחריות מקצועית .1
למקרה  (דולר ארה"ב )מאה אלף $ 100,000 -הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ

  ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום  

ן, אובדן השימוש ו/או עיכוב לב, מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבל
 ו/או נזק תוצאתי כלשהו.הנובע ממקרה ביטוח 

 
העבודה  מזמיןכ אחריותהבגין  פתנוס תכמבוטח עירייהורחב לכלול את המהכיסוי על פי הפוליסה  

 בכל הנובע מפעולותיו של הקבלן כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.
 

ביחס לתביעות הנובעות מביצוע  יםחודש 6תקופת גילוי בת והביטוח כולל הרחבת "חבות צולבת"  
 .וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא העבודות נשוא החוזה הנדון

 
)מועד זה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת ביצוע הביטוח כולל מועד למפרע מיום ________  

  (.קבלןהעבודות על ידי ה
 

הקבלן כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או חבות את המבטח , ביטוח אחריות מעבידים .2
 נופלאינו שגבול האחריות מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם ב

 .שנתית רוע ובסה"כ לתקופת ביטוחיאחד, לא תובע( לדולר ארה"במליון  חמישה) $ 5,000,000-מ
וכן בדבר העסקת שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,  זה לא יכלול כל הגבלה בדברביטוח  

 .נוער
 יאכי ה כלשהיו/או מחלה לעניין קרות תאונת עבודה  ונטעןהיה  העירייהורחב לשפות את מהביטוח  

 .הקבלןבחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי ת נושא
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 -דין בגבול אחריות שלא יפחת מ על פיהקבלן חבות  המבטח את ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3
רועים י, בגין אשנתית לתקופת ביטוחבסה"כ ( למקרה ודולר ארה"ב מאות אלף-)שלוש $ 000300,

הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של הקבלן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול 
 על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

בגין וכלפי  חבותכפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה,  זה לאביטוח  
ועובדיהם, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה,  משנהקבלנים, קבלני 

 שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. 
בול האחריות בגין פגיעה עקב חדירה לתחום הפרט הביטוח כולל הרחבה לנזקים כספיים במלוא ג

 10)כלל פגיעה בפרטיות(; לשון הרע; העלבת אדם; הפרה בתום לב של חובת סודיות )הרחבה 
 (.2009ל"ביט" 

 
למען הסר ספק, רכושה של העירייה ו/או רכוש שהעירייה אחראית לו יחשב כרכוש צד שלישי המכוסה  

  פי פוליסה זו.-על
, וזאת הקבלן והבאים מטעמהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות העירייהאת  שפותב לורחמ הביטוח

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 
 
 

 :הערות לכל הפוליסות המצוינות לעיל
ה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי ע"י הקבלן אינ בתום לב הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל

 העירייה.
 

תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ואנו מוותרים  כוללותהפוליסות 
ועל זכות שיבוב כלפי העירייה, עובדיה והבאים  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה

 כות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.מטעמה אולם האמור בדבר ויתור על ז
 

, אלא אם תימסר הודעה ולא יחול בו שינוי לרעה כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל
 יום מראש. 60כתובה בדואר רשום לידי העירייה לפחות 

 
 _______________:  מספר פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 _______________:  מספר פוליסה לביטוח חבות מעבידים
 _______________:  מספר פוליסה לביטוח צד שלישי

 
:  שם, כתובת ומספר טלפון של סוכן הביטוח

____________________________________ 
 

   ________________ 

 )חתימת המבטח(         

 

   ________________ 

 )חותמת המבטח(        

 

   ________________ 

 )שם החותם(        

 

   ________________ 

 )תפקיד החותם(         
 

   ________________ 

(תאריך החתימה)         
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 ה'מסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 נוסח החוזה
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 'המסמך 

 

 הסכם התקשרות
 

 ________ביום _____ לחודש ______ שנת  שנערך ונחתם בהוד השרון

 

 

 עיריית הוד השרון    בין:     
 הוד השרון 28ע בן גמלא יהושמרחוב    

       "(העירייה)להלן: "   

 מצד אחד        
 
 

 ___________________  לבין:

 מרח' ____________, ______________   
 

 טל. ___________, פקס. ________________
 

  ("ד"עו)להלן: "   

 מצד שני        

 ד"עוו ,לאספקת שירותי גבייה משפטיים 229/17מס'  פומבירסמה מכרז והעירייה פ הואיל

משפטית  שירותי גביה ד"עוהשתתף במכרז וזכה בו. לפיכך, מעוניינת העירייה להזמין מאת 

 , הכל כמפורט בהסכם זה להלן;וגבייה מנהלית

הינו בעל הידע הניסיון והכישורים וכי הוא עוסק במתן השירותים המפורטים  מצהיר, כי ד"עוו והואיל

 בהסכם; 

נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות מצהיר שהוא מכיר את  ד"עוו והואיל

להסכם( והוא יודע  כנספח א')מצורף  5/2009שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  המקומיות

ין העירייה כפוף להוראות נוהל זה וכי הוראות הנוהל גוברות על כל הוראה שההסכם בינו לב

 ;אחרת בהסכם הסותרת את הנוהל

 ; ד"עווברצון הצדדים לקבוע את התחייבויותיו ותנאי העסקתו של  והואיל

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
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 ים:נספח

 .5/2009חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  - נספח א'

 שאלון ניגוד עניינים. -  נספח ב'

 

 ד"עונושא ההתקשרות ושרותי  .1

גבייה משפטית של חובות עירוניים מתשלומי חובה כגון: העירייה מבקשת לקבל שירותי 

 בותחוהעירייה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ארנונה, שילוט, חינוך והיטלי פיתוח )

וכן ד לגביית משרד עוה" חובות עברהעיריה תהיה רשאית להעביר . (נוספים בהתאם לצרכיה

מתחייבת על העברת גבייה בהיקף כספי  אינה. יודגש                שהעירייה חובות שוטפים

כלשהו וכי היקף העברת הטיפול בגביית חובות העירייה בפועל יעשה בהתאם לשיקול דעתה 

 לזוכה לא תהיה כל טענה בגין כך.  של העירייה ו

 

 העבודות יכללו בין היתר את הפעולות הבאות:

 . תור חייבים לפי פנקסי העירייהאי 2.2

 סיום ועד מתחילתו המשפטי התיק יהול, נוערעורים תובענות הגשת התראות משלוח 2.3

 .ההליך

 פועלל הוצאה תיקי ניהול פשרה, והסכמי מ"מו ניהול הערכאות, בכל בדיונים הופעות 2.4

  .ביםמהחיי החוב לגביית עד - פ"ההוצל בלשכות ושטרות דין פסקי לביצוע

 העירייה תחליט עליהן פעולות אותן לביצוע בעירייה וההכנסות הגבייה סיוע למחלקת 2.5

 .דין כל פי ועל העירייה לדרישות בהתאם, החובות של ואכיפה לגבייה הדרושות

 אשר הסכומים /או על היקף ו יקיםהת היקף על מתחייבת איננה מודגש, כי הרשות 2.6

 .הזוכה במכרז לטיפול יועברו

 

 ד"עוהצהרות והתחייבויות  .2

מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים ממנו וכי הוא בעל ידע,  ד"עו 3.1

ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כושרו 

 ים עפ"י הסכם זה.ומרצו במתן השירות

החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות הינם תקופת ניסיון  6מצהיר, שידוע לו כי  ד"עו 3.2

וכי בסיומם תחליט העירייה בהתאם לשיקול דעתה האם להמשיך את ההתקשרות או 

  האם להביא את ההתקשרות לסיומה.

 מתחייב לבצע את השירותים המוזמנים באופן אישי. ד"עו 3.3
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כי חוזה זה הינו חוזה מסגרת וכי עבודתו תתבצע רק לאחר אישור מראש ידוע,  ד"עול 3.4

 ובכתב מהעירייה.

מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת טלפון  ד"עו 3.5

נייד, על חשבונו באופן שניתן יהיה לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי 

 מתמיד.

יבים שירות אדיב יעיל ובתוך זמן סביר. עו"ד יגיש באופן שוטף עו"ד מתחייב ליתן לחי 3.6

דו"חות ביצוע לעירייה ויעדכן בזמן אמת על כל חייב אשר התעוררה בטיפולו בעיה 

 הדורשת יידוע העירייה.  

שירותים כמפורט בהסכם זה ומוסכם עליו, כי אין לו כל בלעדיות במתן  ד"עוידוע ל 3.7

לפרסם בהתאם לצרכיה מכרז ו/או הליך הצעות מחיר לעירייה. העיריה תהיה רשאית 

 לבחירת עו"ד נוספים למתן השירותים.

בסיום ההתקשרות מתחייב עו"ד להשיב לעירייה את כל המסמכים והנתונים המצויים  3.8

דין וכל  -בידיו הנוגעים לחייבים ואשר טופלו על ידו בקשר להסכם זה, לרבות כתבי בי

 מסמך אחר.

 פיקוח ודיווח .3

 

יפעל ככל יכולתו לקידום ומילוי המטלות והתכליות לשמם נשכרו שירותיו, תוך כדי  ד"עו 4.1

ריכוז ותיאום בין כל הגופים הרלוונטיים לקידום מטלות אלו ובכלל זאת, בין ואל מול גורמי 

 העירייה הרלוונטיים.

 או מנהל אגף הכנסות או מי מטעמם גזבר העירייה מתחייב בזה למלא אחר הנחיות ד"עו 4.2

ידווח ליועץ המשפטי לעירייה ויעביר  ד"עו( באופן קפדני ומדויק. "נציג העירייה" -)להלן 

דין ו/או הסכם ו/או מכתב ו/או תכתובת ו/או מסמך משפטי ו/או בכל -לו עותק מכל כתב בי

בכל מקום שלדעתו או ליועמ"ש לעירייה  יפנה לנציג העירייה ד"עועניין משפטי אחר. 

ליקוי מקצועי, או עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה בין ההנחיות ובין קיימת אי בהירות, 

 התוצאה הרצויה.

ידווח באופן שוטף ובתדירות שתקבע על ידי העירייה על השירותים וההתקדמות  ד"עו 4.3

לכל חודש בגין החודש  10-בביצוע העבודה. הדיווח יכלול, בין היתר, דו"ח מפורט בכתב ב

באותו חודש. מבלי לגרוע מהאמור  ד"עוות שנעשו על ידי שקדם לו שבו יפורטו הפעול

 לעירייה על כל פרט בשרותים כל עת שנדרש לכך על ידו. ד"עוידווח 
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לגבי כל הסדר כספי שיגבש עם מי  מראש ובכתבחייב באישור נציג העירייה  ד"עו 4.4

עו"ד יגיש חוות דעת כתובה המנמקת את הסדר הפשרה לרבות  מבין החייבים.

 המלצתוץ

שעות ממועד הפנייה  72עו"ד מתחייב ליתן תשובה לכל פניית עירייה לא יאוחר מ  4.5

 שעות. 24ובמקרים דחופים בהתאם לשיקול דעת העירייה, בתוך 

ועד  8:30עו"ד יחזיק משרד פעיל וייתן מענה טלפוני זמין לתושבי העיר החל מהשעה  4.6

ן על ידי עוה"ד מענה טלפוני בכל ימות השבוע )א' עד ה'(. השני ימים בשבוע יינת 15:30

 .19:00עד השעה 

 עו"ד ימנה איש קשר מנוסה מטעמו שיעמוד בקשר עם גורמי העירייה השונים.  4.7

יפתח על שם העירייה חשבון נאמנות אליו יעברו כל הכספים אשר יגבה עבור  עוה"ד 4.8

 בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של יהייעביר עוה"ד לעיר כל חודשל 15עד  העירייה. 

במועד העברת הכספים יגיש עו"ד  .בחודש הקודם את כל הכספים אשר גבה העירייה 

דו"ח מפורט לגבי הכספים שגבה אשר יכלול את שם החייב הסכומים שנגבו ומועד 

 גבייתם.

ומתוך כספים אלה תשלם העירייה לעוה"ד את שכר לאחר העברת הכספים כאמור 

א ד ימצי"עומנות לרבות העמלות השונות. עוה"ד ישא בעלות ניהול חשבון הנא טרחתו.

לעירייה על פי דרישתה את כל הנתונים והתדפיסים הקשורים לחשבון הנאמנות כאמור. 

 לעירייה תהיה הרשאת צפייה בחשבון הנאמנות. 

עו"ד מתחייב לקיים ישיבות הכנה/חפיפה עם נציגי העירייה , ככל שיידרשו וזאת ללא  4.9

הדרוש בכדי להתחיל במתן השירותים באופן המהיר,  עלות נוספת, על מנת לבצע כל

 עו"ד ישתתף בהתאם לצורך בישיבות עבודה במשרדי העירייה. היעיל והטוב ביותר.

 יחזיק מערכות מחשוב המאפשרות התממשקות עם מחשבי העירייה. עו"ד 4.10

 )ימולא על ידי העירייה בהתאם להצעת המציע( התמורה .4

 ד"עול התחייבויותיו על פי החוזה, תשלם העירייה  לומילוי כ ד"עותמורת מתן שירותי  5.1

מהחייבים. לתמורה יתווסף  בפועלתמורה בשיעור של % ________ מהכספים שייגבו 

מע"מ כדין בשעור הקבוע בדין נכון למועד תשלום התמורה. למען הסר ספק מובהר, כי 

צאות שישלם שיעור  הכספים שייגבו בפועל אינו כולל את שכר הטרחה ו/או את ההו

 במסגרת הליכי הגביה. ד"עוהחייב ל
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, ומימון זה יבוא בכל ד"עו, כפי שתתבקש על ידי בלבד העירייה תממן אגרות משפט 5.2

 מקרה בנוסף לתשלום התמורה לפי הסכם זה.

בגין חוב אשר נגבה לאחר שליחת מכתב דרישה, בטרם נפתח כנגד החייב הליך  5.3

 בלבד בתוספת מע"מ כדין.₪  70סך של  מהחייב משפטי יגבה בגין מכתב

בכל חודש קלנדרי עוקב לביצוע הפעולות, דו"ח  10 –ימציא לנציג העירייה, עד ל  ד"עו 5.4

באותו חודש, תוך פירוט הפעולה. מובהר, כי  ד"עוהמפרט את הנושאים והשירותים שנתן 

דו"ח אינו כולל הדפסה מיומן המחשב של לוח הזמנים היומי או השבועי או החודשי. 

יום מסוף החודש אליו מתייחס  45החשבון ישולם ע"י העירייה, בכפוף לנכונותו, עד תום 

 "(.45החשבון )"שוטף + 

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול  5.5

לא ימציא לעירייה אישור  ד"עוספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל ש

ף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל תק

 סכום שישולם ע"י העירייה.

מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים  5.6

 וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה.

 לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא, ד"עולהסרת כל ספקות,  5.7

למעט לרבות הוצאות בגין עלות פתיחת חשבונות בנק ועמלות בנק שונות אך 

מובהר, . לעיל. התמורה הנקובה לעיל היא סופית ומוחלטת 5.2האמור בסעיף 

 שבמידה ויעלה צורך במסגרת הליך הטיפול בחייב לבצע פעולות כגון "איתור חייבים" או

וזאת בתנאי שניתן לעו"ד  הרי שעו"ד יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין כך " חקירה כלכלית"

  לביצוע הפעולה.   גזבר העירייה  מראש ובכתבאישור 

 מובהר, כי במידה שהעיריה תגיע לפשרה עם מי מהחייבים שבטיפול עו"ד 5.8

ר לה הוא זכאי לאח תמורההיהיה זכאי עו"ד לתשלום  ,בדבר פריסת תשלומים

    ביצוע תשלום הראשון של החייב.

 תקופת ההתקשרות .5

חודשים מיום חתימתו. לעירייה מסורה הסמכות  12חוזה זה הינו הינו לתקופה של  6.1

כל  חודשים 12נוספות בנות  תקופות (4) בארבע הבלעדית להאריך את תקופת החוזה

 או חלק מהם.אחת 
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ת מוגדרים כתקופת ניסיון  וכי החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרו 6כי  מובהר, כי  6.2

החודשים תחליט העיריה, בהתאם לשיקול דעתה, האם להמשיך את  6לאחר 

  ההתקשרות או האם להביא את ההתקשרות לסיומה.

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .6

יהיו בינו ו/או עובדיו לבין  ולא, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין עו"דהסר ספק, מצהיר  למען 7.1

ו/או עובדיו תבוצענה על ידו  ידוסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על העירייה יח

/או לקבל מהעירייה שכר עבודה ו  לתבועיהיו זכאים  ו/או עובדיו לא עו"דכקבלן עצמאי וכי 

 תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג. כלו/או 

/או עובדיו לא יהיו זכאים ו עו"ד כי ,מוסכם בזאת לפגוע בכלליות האמור דלעיל מבלי 7.2

מהעירייה תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או  ולקבללתבוע 

פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או  פיצויידמי חופשה, 

 נוהג.

כל יחסים שהם  יוצרתעבודות אינה מתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע ה ד"עו 7.3

 בינם לבין העירייה.

בעצמו ועל חשבונו בכל  שאייבלבד  עו"דלפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  מבליו נוסףב 7.4

/או לכל רשות אחרת בגין והתשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה 

 ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בכל התשלומים  שאייבלבד  עו"דאמור לעיל, מודגש בזאת כי ומבלי לפגוע ב נוסףב 7.5

 תשלומיםהמוטלים עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, 

 לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר.

התנאים הסוציאליים  עבורשא באחריות כלפי עובדיו יבלבד י עו"דכי , כן, מודגש בזאת מוכ 7.6

 יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.והאחרים להם 

כל  ד"עוללפגוע באמור לעיל העירייה רשאי לנכות מכל סכום שיגיע  ומבליעם זאת  יחד 7.7

דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם  שיקולדרש לפי יסכום שי

 הסוציאליות של עובדיו.

כי על אף כל  ךממוסידי בית משפט כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על  ,מתחייב ד"עו 7.8

 עו"ד, מתחייב העירייההאמור בהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין 

לפצות ו/או לשפות את העירייה בסכומים אותם יחויב העירייה לשלם.
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 איסור המחאה .8

לולות בו בלבד והוא לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חבות הכ ד"עוהסכם זה נערך עם  8.1

 לאחר בלא הסכמת העירייה.

לא יהא רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה,  ד"עו 8.2

 אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של העירייה.

אי הגבה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י  8.3

ויתור מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד וכ העירייה, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים

העירייה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותו, ושום זכות ו/או יתרון שיש לעירייה לא יגרעו 

 מחמת כך.

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים להסכם זה  8.4

 ערך וכל תוקף מחייב.וכל שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .9

או מי מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להעביר, לא להודיע, לא  ד"עו 9.1

למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם 

ההתקשרות, לפני  העירייה, בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההתקשרות זו תוך תקופת

 תחילתה או לאחר מכן. 

מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו במשרד עורכי הדין, אם יש  ד"עו 9.2

כאלה, על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא 

מית, לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם הרשות המקו

בתוקף או במהלך או אגב ביצוע התקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או 

 לאחר מכן.

לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים  ד"עו 9.3

לעירייה ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים לעירייה, לכל אדם שאינו העירייה, 

לעירייה על  ד"עויפנה  –בכתב מאת העירייה. בכל מקרה של ספק ללא אישור מפורש ו

 מנת לקבל הוראותיו בקשר לסודיות המידע.

מצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי בעת מתן שירותיו לפי הסכם זה לא יפעל מתוך  ד"עו 9.4

ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים 

 ין עבודתו עבור העירייה לבין יתר עיסוקיו. ב
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בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת  –פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים  –לעניין זה  9.5

טובת הנאה אחרת, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם 

 התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

גרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניינים" ייחשבו ייצוג בפני העירייה, מבלי ל 9.6

תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, איגוד ערים שהעירייה חבה בו, או רשות 

מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין 

 יית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.זה ייצוג לרבות עש

להתקשר ו/או ליתן ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש  ד"עומובהר, כי חל איסור על  9.7

העירייה, או לסגניו או למנכ"ל העירייה או למי מעובדיה הבכירים, או לבן הזוג של כל אחד 

בשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, או לתאגיד ש

זוגם, או לחבר מחברי מועצת העירייה או לסיעה מהסיעות החברות במועצה במשך 

 תקופת העסקתו על ידי העירייה ושישה חודשים לאחר מכן.

מתחייב, כי לא ייצג אדם או גוף כנגד העירייה ו/או אחד הגופים המוזכרים בסעיף  ד"עו 9.8

 ( חודשים מסיום חוזה זה.6שישה )לעיל, למשך תקופה של  9.4

פירוט מלא של מכלול העבודות  ד"עומובהר, כי טרם החתימה על חוזה זה, יעביר  9.9

וההתקשרויות שלו, אל מול גורמי העירייה, נבחרי הציבור או עובדיה, ועדה מקומית 

ין אחר לתכנון ובנייה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל עני

 אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים.

טיפל באיזו תביעה, תכנית או ייצג גורם כלשהו או עמד בקשר מסחרי או  ד"עובמידה ו 9.10

ביצע תכניות עבור גורם כלשהו הכלול בתחום העירייה ובמסגרת מתן השירות לעירייה 

ות והיקפן, והינו מתחייב להודיע על כך מיד לעירייה ולפרט את טיב העבוד ד"עויהיה על 

להפסיק כל קשר כאמור, לחלוטין עם חתימת הסכם זה אלא אם יקבל הסכמה מפורשת 

 "(.האישורבכתב מאת העירייה להמשיך הטיפול בפרוייקט המוגדר )להלן: "

 ד"עוהעירייה תהיה רשאית במקרה כאמור לסרב לאשר המשך מתן שירותים על ידי  9.11

 להתנות את מתן האישור בתנאים.  לגורמים אחרים בעלי ענין או

תנאי לתחילת עבודתו של היועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון בהתאם  9.12

, במידת הצורך, על פי החלטה של היועץ המשפטי 2/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 למזמין, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת היועץ עליו.

להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על היועץ ובכלל זה מוטלת עליו  יובהר כי האחריות 9.13

החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בכל 
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סוגייה אחרת העשויה להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. במידה שחל שינוי 

לניגוד עניינים, חובתו של היועץ לפנות בתוכן הצהרות היועץ בשאלון שמילא בדבר חשש 

אל היועץ המשפטי למזמין, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי 

 הנחיותיו.

 והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי מטעמו. ד"עוהוראות אלו יחולו הן על  9.14

 

 הפרות וסעדים .10

 ההסכם. תהווה הפרה יסודית של 7,8,9הפרתם של סעיפים   10.1

 ביטול ההסכם .11

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא, ובלבד  11.1

שהצד המבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימסור על כך הודעה בכתב למשנהו בהתראה 

 יום. 30 –שלא תפחת מ 

עד לשלב  זכאי לקבל את החלק היחסי בגין שכרו ד"עוכאמור, יהיה  ד"עוהופסקו שירותי  11.2

ימציא לעירייה את כל המסמכים ו/או כל חומר  ד"עוביטול ההסכם, בהתאם להסכם ובלבד ש

 אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו נפסקו שירותיו.

 ערבות לביצוע .12

אשר תהווה ערבות  ₪ 30,000בעת  חתימת ההסכם יפקיד המציע ערבות בנקאית בסך של  12.1

למשך כל תקופת ההתקשרות ובתוספת חודשיים נוספים  תעמוד בתוקפה רבות זוביצוע. ע

 (."ערבות לביצוע" –. )להלן מסיומה

 

, לרבות צדדית של העירייה-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד 12.2

 באמצעות הפקסימיליה.

 

ירייה רשאית לחלט בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא הע 12.3

 את הערבות.

 

ימים לפני פקיעת תוקפה, על  30הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  12.4

ימים לאחר תשלום החשבון הסופי ע"י  10מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום 

העירייה. היה והקבלן לא יעשה כן, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות שבידה, 

 יק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.ולהחז

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הקבלן בגין  12.5

 הפרת התחייבויותיו.
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מען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, ל 12.6

 בלבד. תחולנה על הקבלן
 

 זכויות הקניין הרוחני .13

בקשר לשירותים נשוא הסכם זה כולל כל  ד"עוכל התוצרים והתוצאות של פעילותו של  13.1

דין וכיו"ב  הינם קניין העירייה -המסמכים שהתקבלו אגב ביצועם לרבות חוות הדעת, כתבי בי

ה בתום ימסור לעיריי ד"עוורכושה והיא זכאית להשתמש בו למטרותיה לפי שיקול דעתה. 

תקופת החוזה, או עם הבאתו של חוזה זה לידי גמר את כל התוצאות התוצרים המסמכים 

 וכל חומר אחר אשר מצוי בידיו בקשר לשירותים נשוא הסכם זה.

מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בתוכניות ו/או שימוש בכל  ד"עו 13.2

יה או ע"י מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא, ומכל חומר שהוכן בהתאם לחוזה זה על ידי העירי

 עילה שהיא לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.

 ביטוח .14

כמפורט באישור קיום הביטוחים , מקצועיתמתחייב לבטח את עבודתו בביטוח אחריות  ד"עו 14.1

כולל  תקשרות,המצורף כנספח להסכם זה, אשר יעמוד בתוקפו למשך כל תקופות הה

 תקופות ההארכה, ככל שיהיו.

 ויתור על זכויות .15

השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  15.1

בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא 

סקה בביצועו או סיבה אחרת עילת תביעה כלשהי בגלל ביטול ההסכם, הפ ד"עותהיה ל

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד  ד"עוו

 העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

מבלי לגרוע מזכויות העירייה לפי הסכם זה תהיה רשאית העירייה, בכל אחד מהמקרים של  15.2

יל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה ביטול ההסכם כאמור לע

על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. ד"עו, ועצם חתימתו של ד"עובשירותים שנעשו על ידי 
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 שונות .16

ההסכם ו/או  יעפ" לוהנתונות  מהזכויות כלשהי אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות לא 16.1

האמורה ו/או על  על הזכות ויתורלא יראו בכך או בסדרת מקרים,  מסוים דין, במקרה יעפ"

ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא  זכויותזכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על 

 הצדדים. י"עיהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב 

פעולה ו/או הליך  בכלזכאי לנקוט  עו"דמקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה  בכל 16.2

בדרך של  לרבות, השירותים המוזמניםפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום מש

 בקשה לצו מניעה.

כלשהי הכרוכה בשירותי העירייה בחר שלא לבצע תוכנית והעירייה תבזאת כי היה  ובהרי 16.3

, העירייהכל טענה ו/או תביעה כנגד  ד"עולתהא  לאסיבה שהיא,  מכלו/או לעכב את ביצועה 

 הסכם זה.ראות בכפוף להו

 כתובות והודעות .17

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 17.1

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה,  17.2

שעות  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –אם נמסרה ביד 

ישור תוך יום עסקים אחד מקבלת א –מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה 

 על העברתה התקינה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

________________________   _______________________ 

 ד"עו             העירייה                                 
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 מסמך ו'
 

 

 

 ________תאריך: ____         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 ,שלום רב

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

לאספקת  229/17 מס' לחוזההמבקש( בקשר  -על פי בקשת________________ )להלן  .1

 – ל ל סכום עד לסך השווההננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כ ,משפטיים תי גבייהשירו

המחירים ( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד אלף שלושים ים:במיל) 30,000

"המדד"( בין המדד לחודש  -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצרכן,

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 15 -תפרסם ב יש ,ספטמבר

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10על ידינו תוך  סכום הערבות ישולם לכם .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  עליכם לצרף כתב ערבות זהלדרישתכם כנ"ל  .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר יתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה .4

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו  .5

 

 בכבוד רב,

 

 בנק________________

 סניף________________

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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 'זמסמך 
 
 

 
 

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 הוד השרון

 שלום רב,

 229/17הצהרת המשתתף במכרז מס' 

 

________________ אנו הח"מ, ____________________ נושאי ת.ז. _____________, 

 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

אנו מצהירים בזה כי קראנו בקפדנות והבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי הגשנו את הצעתנו  .1

 בהתאם.

 

ו דרישות המבוססות על אי כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות א .2

 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות  .3

שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק שירותי גביה לחובות שבפיגור בהתאם 

 רז.לתנאים שבמסמכי המכ

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4

 

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .5

 האחרון להגשת הצעות.

 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .6

 

מסכימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות  אנו .7

 בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לביניכם.

 

  הצהרת משתתף
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היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם  .8

כפיצויים מוסכמים וקבועים  הצעתנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם

 מראש.

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו  .9

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

___________________________ 

 חתימה

 

( ""המציעאני הח"מ _____________________, עו"ד של _____________________ )להלן: 

מאשר בזה כי ביום _____________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ______________ בשם 

 המציע, כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של

 המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 

_________________________ 

 עו"ד
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 'חמסמך 

 

 

 
 לכבוד

_________________ 

 

 שלום רב,

 _____________  בקשר עם חוזה

-ה מטה _______________ ח.פ. ______________ מצהירה בזה כלפי עיריית הוד/הנני החתומ

 "( כדלקמן:העירייההשרון )להלן: "

כל מידע מין וסוג שהוא אשר יימסר לידי על העירייה או לפי הוראותיה בכל הקשור והכרוך בחוזה  .1

ידי בסודיות מוחלטת ולא יעשה בו כל שימוש  שנחתם עימי במסגרת המכרז שבנדון, ישמר על

 אלא אך ורק לצורך ביצוע החוזה בעניין זה.

המידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת והמפורשת  .2

 מראש ובכתב של העירייה.

לי שאלה יהיו המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/ים הקשור/ים עמי מב .3

 מחויבים על פי הסכם סודיות זה ויחתמו עליו.

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או בעל  .4

 פה בכל דרך שהיא בתקופה של שנתיים מיום שיימסר לי חומר כזה לעיון.

זה, כל העתקה לרבות צילום,  לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל .5

תדפיס, או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות הנדרשים 

לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר שנמסר 

 לידי על העתקיו, לידי העירייה וזאת מיד עם דרישתה.

במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה לא לעשות כל שימוש  .6

 לצד ג' מכל מטרה שהיא.

להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי, ובאמור אהיה אחראית כלפי  .7

 העירייה לכל מטרה שהיא.

גרמו לה לפצות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שי .8

כתוצאה מהפרת ההתחייבויות דלעיל וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם 

 היא זכאית על פי החוזה.

 

__________________ 

 התחייבות לשמירת סודיות


