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 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים
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 סמך א'מ
 

 

 מהות המכרז .1

 תמתן שירותי בדיקלהצעות לקבל מבקשת בזה  ("העירייה" -)להלן  עיריית הוד השרון

הכל כמפורט  ,("העבודות" -)להלן הוד השרון  הנדסה בעירייתהובקרת חשבונות במינהל 

 במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 

 המכרז מסמכי .2
 

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

 מסמך א'. -תנאי המכרז והוראות כלליות  .6 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .1

 .ג' מסמך – /ערבות ביצועמכרזהשתתפות בנוסח ערבות בנקאית ל .1

 ד'.מסמך  -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 .ה'מסמך  -חוזה  .5
 

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

בימים א' עד ה'  ₪ 500כנגד תשלום במזומן על סך של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .ג

חוזים ומכרזים חלקת שבמ ,במשרדי העירייה 61:00 – 08:00)כולל(, בין השעות 

  בהוד השרון. עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה. 14ע בן גמלא ברח' יהוש
 

 הגדרות העבודה .3

בדיקת חשבונות שיוגשו מעת לעת על ידי קבלנים ו/או ספקים ו/או נותני שירותים לעירייה,  

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

 כשירויות המציע .4

באחד הנדסאי אדריכל או או  אזרחי מהנדסעל רישיון ב שהינו ,מציע השתתף במכרזל רשאי

רשום ש לפחות, 1.1.2111יום  מאז, קונסטרוקציה או אדריכלות, בניין -מהתחומים הבאים 

  בתוקף למועד הגשת ההצעות במכרז זה. שיונוריוכן ש ,בפנקס שמנוהל על פי דיןכחוק 

על המציע להעסיק עובד קבוע שעונה על הדרישה  -במקרה שמדובר במציע שהוא תאגיד 

  למועד הגשת ההצעה. חודשים לפחות, עובר  7תאגיד במשך דלעיל ושמועסק ב

 

 והמלצות אישורים .5

 יצרף המציע תעודות ואישורים כדין. לעיל,  4להוכחת התנאי הקבוע בסעיף  א.

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 דון כלל.ילא ת -תהיה לה הכשירות דלעיל, המהווה תנאי סף להשתתפות במכרז הצעה שלא 
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במידה שמדובר בתאגיד, הרי שבנוסף לתעודות ואישורים יצרף המציע גם אישור  

חודשים לפחות, עובר למועד  7עו"ד או רו"ח בדבר העסקת העובד בתאגיד במשך 

, שניתנו לו מאת רשויות מקומיות ו/או המלצותהמציע יצרף להצעתו הגשת ההצעה. 

 בוצעו העבודות. שעבורן ו/או מאת הגופים השונים ממוסדות ממשלתיים
 . שנים לפחות כבודק חשבונות 1המציע נדרש להיות בעל ניסיון של  .ב

הפירוט  כולל  בדיקת ובקרת חשבונות תחוםיצרף להצעתו פירוט עבודותיו ב המציע .ג
 כדלקמן: 

 .מקום ביצוע העבודה ומועדה 6ב. 

 .היקף כספי  1ב. 

 .משך זמן ביצוע העבודה 1ב. 

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

כאמור או הנדסאי, אדריכל מהנדס או על המציע לצרף להצעתו אישור בדבר היותו  .ג

  לעיל. 4בסעיף 

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

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק,  .ה

 ,וכן אישור לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(

 .-1976התשל"ו

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

 ם לחייב בחתימתם את החברההחברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכי

 בצירוף דוגמאות חתימתם.

 

 

 /ערבות ביצועמכרזהשתתפות בערבות ל .6

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

יודגש, כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית  .ש"ח 11,111 של על סך, ג'זה מסמך 

 .חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה

תעמוד בתוקפה עד ערבות ההשתתפות במכרז תשמש גם כערבות לביצוע העבודות ו .ב

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב המציע להאריך  .6.4.1066ליום 

 יום נוספים. 90תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

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

באמצעות הפקסימיליה, הכל  גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט  העירייה.

 כמפורט בטופס כתב הערבות.

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .7

על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה  א.

 לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

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

העיריה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או  .ז

 אחד מהם.

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

 דון כלל.ית
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 הצהרות המציע .8

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

המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים 

והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

ם על כל מסמכי המציע יחתו הכל כמפורט במסמכי החוזה. -העבודות נשוא המכרז 

 המכרז.

כי המציע  ,הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ב.

שטח  , בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאיהאתר בשטח סייר

 לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם. האתר

מציע ידוע לכי  ,הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ג.

שהעירייה מבהירה שבמידה ותחליט להעסיק גורמים פנימיים בבדיקה ובקרה על 

חשבונות במינהל ההנדסה, תהיה העירייה רשאית לצמצם את קבלת השירות 

וזאת מבלי  ,עד להפסקת עבודה מוחלטת ואף ,זה לפי שיקול דעתה מהזוכה במכרז

 .שתהיינה לו כל טענות בקשר לכך

ה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת כל טענ .ד

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -התנאים באתר 

 

 אופן הגשת ההצעות על ידי המציע . 9

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

     משכר של הנחהבאחוז הצעתו הכספית של המציע תינתן באופן שהמציע ינקוב  .ב

 לשעה בתוספת מע"מ. ₪  680

 בלבד. "הצעת הקבלן" -יתן הצעתו הכספית על גבי מסמך ב' יהמציע  .ג

אחוזי ההנחה שפורטו לא ישונו  או הוגדל היקף העבודה,הופחת היקף העבודה  .ד

 .הקבלן בהצעת

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

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

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

 מתנאי המכרז.

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

נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה 

תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את שצויין בהצעה, 

 המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

 

 הבהרת מסמכי החוזה .11

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, יודיע המציע  ימים (6שבעה )לא יאוחר מאשר  א.

, ה, שגיאהעל כל סתיר ,ה, עו"ד חזי קינןיחוזים ומכרזים בעירי למנהל מחלקתבכתב 

אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי החוזה, ועל כל ספק שהתעורר אצלו 

בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי החוזה או הנוגע 

בהוד  14יהושע בן גמלא נמצא ברח' חזי קינן )משרדו של מר  לעבודות נשוא החוזה

 השרון(.

הודעה במכתב כאמור לעיל, ימסור לו מחלקת חוזים ומכרזים מנהל למסר המציע  ב.
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שעות לפני המועד  -48תשובות בכתב, לא יאוחר מחוזים ומכרזים  מנהל מחלקת

 האחרון להגשת הצעות.

לעיל, להצעתו כחלק  (ב( ו )א)המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות, כאמור בס"ק  ג.

 בלתי נפרד הימנה.

ימסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו למציע  חוזים ומכרזים מנהל מחלקת ד.

 כלשהו, וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .12

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  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, 

כאמור בסעיף  -צעות ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת הה

 להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו. 15

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

 מהעירייה.

 

 החלטות העירייה .13

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן  .א

 ועדת המכרזים.והמכרז, אשר יוגש ל

 .ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיאין העירייה מתחייבת לקבל את  .ב

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

 .הכל לפי ראות עיניה

העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות  .ד

 רטים במכרז.בטיב מעולה, ובמועדים המפו

לבצע את  ובכושרו ובניסיונו העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע .ה

 העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

עדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממציע כל מידע וול .ו

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

 עדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. ולמסור לו

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

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

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

 ההצעה.

 

 חובת הזוכה במכרז .14

קבלתו את  ממועדימים ( 6) שבעההרי שבתוך  ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

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

 הבאים:

 העבודות.להשתתפות במכרז תשמש כערבות לביצוע ערבות בנקאית  . 6

 מנהל המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי ה.

תנו לו בכתב, כאמור בסעיף י, אלא אם התשובות ניהיחוזים ומכרזים בעירמחלקת 

 זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
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 אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח. .1 

 

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

העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת 

 לעיל. 6המציע, כאמור בסעיף 

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

על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, 

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 ועדיםהגשת הצעות, מ .15

. ההצעה תכלול למסמכי המכרז על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת .א

את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם 

 המציע.

 

 רכז חוזים ומכרזים במשרדהצעת המציע כאמור תוכנסו לתיבת המכרזים, שנמצאת  .ב

 13:11בשעה  11.12.16יאוחר מיום לא הוד השרון  14ברחוב יהושע בן גמלא 

 במעטפה סגורה בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.

 

הקבלנים ייערך בחדר ישיבות  סיור .12:31בשעה  4.12.16ביום סיור קבלנים יערך  .ג

ההשתתפות בסיור הקבלנים  הוד השרון. 18שברח' יהושוע בן גמלא מועצת העירייה 

 .אך מומלצת חובה אינה

  

 

 

 

 בברכה,        

 חי אדיב       

 ראש עיריית הוד השרון        
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 נתונים עיקריים למכרז -טבלת ריכוז 
 

 

 

 

 מספר מכרז

 

76/16 

 

 משך ביצוע העבודות

 

. לעירייה חודשים 12

אופציה להארכה 

למשך שתי תוקפות 

 12נוספות של 

 חודשים או חלק מהן

 

 

 מועד סיור קבלנים

 

 4.12.16תאריך: 

 12:31שעה: 

 

"מדד בסיסי" 

 לתמורה

 

11/16 

 

 

מועד אחרון להגשת 

 הצעות

 

 

 11.12.16 תאריך:

 13:11שעה: 

  

 

ערבות להשתתפות 

 /ערבות ביצוע במכרז

 על סך 

 1.4.17 בתוקף עד

 

 ש"ח 11,111

 

 

 ביטוחים

 

 כמפורט במסמך ד'
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 הצעת הקבלן :  מסמך ב'  
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 מסמך ב'

 

 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

_____________ 

 א.נ.,

 

 1676/מס'  פומביכרז מ  הנדון:

 למתן שירותי בדיקת ובקרת חשבונות בעיריית הוד השרון 

  

 .מסמכי המכרזכל לראיה הנני מצרף חתימתי על  ח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז,אני ה .6

 

 באתר העבודה. ביקרתיאני הח"מ  .1

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 

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

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

הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים 

 החוזה. – ה'המפורטים במסמך  שבמסמכי החוזה, ובמועדים

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

 הוראות המכרז/החוזה.

הינם סופיים והם כוללים בהצעה המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי  ד.

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה  -את כל ההוצאות 

 .לרבות רווח הקבלן על פי תנאי המכרז/החוזה -נשוא המכרז/החוזה 

שפורטו  שכר הטרחהאחוזי לא ישונו  או הוגדל היקף העבודה,הופחת היקף העבודה  .ה

 .הקבלן בהצעת

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .5

ולשביעות המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, 

 רצונה המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 

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

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: (6)

 

מך )מס להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת להבטחת קיום תנאי החוזה .א

 .ט בחוזהוהכל כמפור - (6ו'

 הצעת הקבלן

וכן כל  העבודה מהות המפורטים לעיל, וכי  הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה .1

הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את 

 הצעתי.
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 .להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח .ב

 

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

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

את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע 

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

 הגשת הצעתי למכרז.

 

מני, בהתאם לצו התחלת העבודה ידרש מיהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך ש .8

 ינתן לי על ידי העירייה.יש

 

 

 

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .66

תהיה  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של  הצעות למכרז.

 ימים נוספים בהתאם. 90הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לפי מכרז זה עבודותההנני מקבל על עצמי לבצע את  .61

 והצעתי היא כדלקמן:

 

____ אחוזים )למלא אחוז וכן מאיות האחוז( )במילים: ___ ___ . בשיעור של הנחה 

שעת עבודה בסך של מעלות  (____________________________________________

 בתוספת מע"מ.₪  181

 

 העירייה את ההצעה האיכותית ביותר הן כדלקמן:ידוע לי כי המשקולות שלפיהן תקבע  .61

 

 70נקודות מכסימאלי )המציע הזול ביותר יקבל  70 -המחיר לשעת עבודה לאחר ההנחה  61.6

 נקודות. 60ן הלאה. ציון מינימום וכ נק' פחות 5יקבל נקודות. הבא אחריו 

 

 :(נתן רק לאחת משתי הקטיגוריותי)ניקוד י בגין ניסיון בעבודה קודמת כדלקמן 61.1

 65 - תאו ממשלתי רשות מקומיתכבודק חשבונות עבור או בניסיון בעבודה  61.1.6

 נקודות.

עבודה כבודק חשבונות עבור או בגוף שאיננו רשות מקומית או בניסיון  61.1.1

 נקודות. 5 - ממשלתית

 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  .10

התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן 

העבודה, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את התקציב המאושר לביצוע 

העבודה למציע. החליטה העירייה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר 

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד  -3%הוצאות השווה ל

 כלשהו. מן המציעים תביעה לפיצוי
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 בבדיקת חשבונות לפי שנים כדלקמן:מצטבר ניסיון  61.1

 נקודות. 60 -שנים  5מעל  61.1.6

 נקודות. 5 -שנים  5שנים ועד  1מעל  61.1.1

 

 נקודות.  65 -התרשמות הצוות המקצועי  61.4

לצורך כך, תהיה רשאית העירייה לזמן את המציע לראיון, לבדוק המלצות שיצרף 

המציע, לבדוק שליטתו בתוכנות רלוונטיות וכן כל בדיקה רלוונטית אחרת לפי שיקול 

 דעת העירייה בלבד. 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_____________________ 

 חתימה 

 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

 

           _______________________________ 

 

 /ח.פ.:________________________________________ע.מ.מספר 

 

 כתובת:______________________________________________

 

 _______________פקסימיליה:_ טלפון:____________________

 

 תאריך:___________________
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 ג'מסמך 
 

 

 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

____________ 

 

 א.נ.,

 

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

 

 

 פומבי( בקשר למכרז המבקש -)להלן  ______________בקשת________________על פי  .6

הננו ערבים בזאת , הוד השרון ייתעירחשבונות ב ת ובקרתמתן שירותי בדיקל 67/67 מס'

 .( ש"ח בלבדעשרת אלפים )במילים: 60,000 –כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .1

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

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

 קש.את סכום הערבות מאת המב

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .1

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יאוחר יוכל דרישה על פיה צריכה לה 6.4.66 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

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

 

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

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 

         

 

     

 

נוסח ערבות בנקאית 
 /מכרזהשתתפות בל

 לביצוע עבודות
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 ד' מסמך         

 

 

 

 סעיפי ביטוח 

 עירייה"ה"להלן:  -עיריית הוד השרון 

 "יועץ"הלהלן:  - בעיריית הוד השרון נהל ההנדסהמב בדיקה ובקרת חשבונותבתחום יועץ  – 

 

 ביטוח

 

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ כי לפני תחילת ביצוע  .6

תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו עבודתו ובמשך כל 

ועל שם העירייה, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 "(.ביטוחהאישור עריכת ממנו ומסומן כנספח א' )להלן: "

 

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב היועץ להמציא לידי העירייה, לפני תחילת עבודתו   .1

 ביטוח  כשהוא חתום על ידי המבטח.האת אישור עריכת 

 

ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי ההיועץ מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת  .1

מנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור למנוע מ תזכאי תהאוהעירייה  ביצוע עבודתולתחילת 

 .ו לפני מועד תחילת ביצוע העבודההאמור לא הומצא ל

 

לעיל, לא תפגע בהתחייבויות היועץ  6.1ביטוח במועד, כאמור בסעיף האי המצאת אישור עריכת  .4

 פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.-על

 

לעיל  6.1ביטוח שיומצא ע"י היועץ כאמור בסעיף עריכת האישור  לבדוק את תהעירייה רשאי .5

. היועץ ווהיועץ מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותי

של העירייה להורות  הביטוח כאמור וזכותהמצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור 

כל חובה וכל  היועץ כמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמעל תיקון ביטוחי ה

ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות ביטוח כאמור, טיבו, היקפו האחריות שהיא בכל הקשור לאישור 

 הסכם זה.המוטלת על היועץ על פי 

 

ח במלואם , לשלם את דמי הביטוומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד היועץ .7

 יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. וובמועדם, ולוודא כי ביטוחי

 באישור עריכת  6ות מקצועית )סעיף למרות האמור לעיל, היועץ מתחייב שהפוליסה לביטוח אחרי 

 6 -הביטוח( תחודש ברצף לכל התקופה בה היועץ עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ

  שנים.

יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב היועץ להפקיד בידי העירייה אישור  65-לא יאוחר מ

 לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 6.1-ו 6.6ביטוח חדש כאמור בסעיפים 

 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
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היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד 

 זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.הסכם 

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והיועץ לא המציא אישור ביטוח אחר,  

לבצע  ת, אך לא חייבת,העירייה רשאי תהאאו לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, 

 תרשאי תהא. העירייה השלמם לדרישתית דמי הביטוח אם לא ולשלם א ואת הביטוחים תחתי

בכל זמן שהוא או לגבותם מהיועץ בכל דרך  יועץל ולנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנ

 אחרת.

 

ו/או על ידי  מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה היועץ .6

. כן מתחייב היועץ שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר תהמבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכו

 לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

 

 הביטוח המצ"ב,נספח  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי .8

תו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ שאינה פוטרת או

על היועץ לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. היועץ מצהיר ומאשר 

בכל הקשור  הכי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמ

   לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

 

באישור טוח נוסף ו/או משלים לביטוחי היועץ המפורטים אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת בי .9

מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף  הביטוח,

או משלים לביטוחי היועץ כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה )לעניין 

בכפוף לסעיף את העירייה )לעניין ביטוחי חבויות( ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול 

 אחריות צולבת.

 

 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1הפרת סעיף 
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 נספח א'

 

יועץ בתחום בדיקה ובקרת חשבונות במנהל ההנדסה בעיריית  –אישור עריכת ביטוח 

 הוד השרון

 

 תאריך: ________

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 33רמתיים דרך 

 הוד השרון

______________ 

 ("עיריההלן : "ה)ל

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור קיום פוליסות ביטוח הנדון:  

  "("היועץ)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין

נהל ההנדסה בעיריית יובקרת חשבונות במ בדיקתשירותי בקשר עם מתן 

 הוד השרון

 

 וזה מס' _______________ח              

 מיום        _______________                                                

 

 

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

 עד ליום __________.  ___________

הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על אנו מאשרים שהיקף הכיסוי 

" ביט"או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי  1061" מהדורת ביט"נוסח הפוליסות הידוע כ פי

 .1061מהדורת 

 להלן. 6ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 

 

ביחס להתחייבויותיו על פי החוזה  היועץוי חבותו המקצועית של , לכיסביטוח אחריות מקצועית .6

למקרה ובסה"כ  ()מיליון ש"ח ₪ 6,000,000 -הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ

  לתקופת הביטוח.

 

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה  

כוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או בתום לב, מעשה במת

 עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו.

 

העבודה מזמינת כ הבגין חבות פתנוס תורחב לכלול את העיריה כמבוטחמהכיסוי על פי הפוליסה  
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 בכל הנובע מפעולותיו של היועץ כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.

 

הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ. כן כולל  

חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע  61תקופת גילוי בת הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ו

 .וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא העבודות נשוא החוזה הנדון

 

היועץ כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או חבות בטח את המ, ביטוח אחריות מעבידים .1

אינו שגבול האחריות מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם ב

 .שנתית רוע ובסה"כ לתקופת ביטוחי( לעובד אחד, לאש"חליון ימ עשרים)₪  10,000,000-מ נופל

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה  

ונות ורעלים וכן בדבר תייפ שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה,ועובדיהם, 

 .העסקת נוער

כי  יכלשהו/או מחלה לעניין קרות תאונת עבודה  ונטעןהיה  העיריהורחב לשפות את מהביטוח  

 .היועץבחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי ת נושא יאה

 

 -על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מהיועץ חבות  המבטח את ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1

 רועים הנובעים במישריןי, בגין אשנתית ( למקרה ולתקופת ביטוח)שני מיליון ש"ח ₪ 1,000,000

עץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או בעקיפין מפעולותיו של היו

 ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

 חבותזה לא  כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ביטוח  

ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  משנהבגין וכלפי קבלנים, קבלני 

 כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. 

, וזאת והבאים מטעמוהיועץ למעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות העיריהאת  שפותורחב למ הביטוח

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

 

 

 :כללי )לכל הפוליסות(

הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י היועץ אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי 

 העיריה.

 

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העיריה ואנו 

ועל זכות שיבוב כלפי העיריה, עובדיה  על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיריה מוותרים

 והבאים מטעמה אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 

אנו מאשרים בזאת כי היועץ הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות 

 ל פיהן ולא תהא לנו כל דרישה בקשר לכך מהעירייה.ע

 

, אלא אם תימסר ולא יחול בו שינוי לרעה אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ,כמו כן

 יום מראש. 70הודעה כתובה בדואר רשום לידי העיריה לפחות 
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 מספרי הפוליסות:

 ________________ אחריות מקצועית מספר  פוליסה לביטוח

 ________________ אחריות מעבידים מספר  פוליסה לביטוח

 ________________ אחריות צד שלישי מספר פוליסה לביטוח

 

 פרטי סוכן הביטוח: 

 שם: _____________ כתובת: ________________ טלפון: ______________

 

 

 

   ________________ 

 )חתימת המבטח(         

 

   ________________ 

 )חותמת המבטח(        

 

   ________________ 

 )שם החותם(        

 

   ________________ 

 )תפקיד החותם(         

 

   ________________ 

 (תאריך)         
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 ה'סמך מ
 

 

 

 

 

 

 

 נוסח החוזה
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 חוזה

 )תב"ר מס' ______________(

 

 ______שנערך ונחתם בהוד השרון ביום _____ לחודש ______ שנת 

    
 עיריית הוד השרון    בין:

 הוד השרון 19מדרך רמתיים    
 מצד אחד     "(העירייה) להלן: "   

 
 _____________________   לבין:

 ע.מ. ______________ ח.פ./   
 כתובת________________                                        

 רח' __________________   
 טלפון: _____________ פקס. ____________

 מצד שני      "(היועץ)להלן: "   

  

חשבונות בשכירת שירותי ייעוץ בתחום בדיקת ובקרת  והעירייה מעוניינת ;הואיל

 "(;השירותים המוזמנים" )להלן:במינהל ההנדסה 

 

במסגרתו נבחרה הצעת היועץ כהצעה הטובה , 67/67והעירייה פירסמה מכרז מס'  והואיל

 ביותר;

 

והיועץ מוכן לקבל על עצמו את ביצוע השירותים המוזמנים והינו בעל הידע,  והואיל

 הניסיון והכישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה;

 

 הצדדים לקבוע את התחייבויותיו ותנאי העסקתו של היועץ. וברצון והואיל;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .6

 כותרות הסעיפים מובאות לנוחות הקורא בלבד. .1

 

 נושא ההתקשרות

שיפורטו בהסכם זה העירייה מזמינה בזה מאת היועץ את השירותים המוזמנים, במועדים כפי  .6

 ובהתאם לתנאיו והיועץ מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונה של העירייה.
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 ת היועץוהצהר

היועץ מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, ניסיון,  .1

שרו ומרצו במתן והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כו

 השירותים עפ"י הסכם זה. 

 ידוע ליועץ ומוסכם עליו, כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם זה לעירייה. .1

מיידית ולהתקדם בביצוע עבודתו באופן שישביע את רצון  מתחייב להתחיל בעבודתוהיועץ  .4

 העירייה.

(, לפי הוראות העירייה מזמן לזמן, על היועץ יהיה חייב לדווח לעירייה )מנהל אגף התשתיות .5

 התקדמותו בביצוע השירותים המוזמנים.

 היועץ מתחייב לאפשר לעירייה לבחון, בכל עת, את התקדמות העבודה. .7

העירייה מבהירה שבמידה ותחליט להעסיק גורמים פנימיים בבדיקה ובקרה על יועץ, כי ידוע ל .6

לפי שיקול  יועץההנדסה, תהיה העירייה רשאית לצמצם את קבלת השירות מה חשבונות במינהל

 וזאת מבלי שתהיינה לו כל טענות בקשר לכך. ,ואף עד להפסקת עבודה מוחלטת ,דעתה

 תנאי זה הינו תנאי יסודי לגבי ההתקשרות עפ"י תנאי חוזה זה.

 השירותים שינתנו על ידי היועץ

 .מתכננים ויועצים בדיקה ובקרה על חשבונות קבלנים, .8

 .בדיקת שלמות המסמכים המצורפים לחשבון .9

 .קבלת החשבון, סריקתו והכנסתו למערכת הממוחשבת .60

בדיקת חישוב הכמויות המבוססת על כמויות מסעיפי החוזה שבוצעו בפועל והתאמת מחירי  .66

 .החשבון למחירי החוזה

 .בדיקת עמידת החשבון בתקציב המאושר .61

 יות לעבודות נוספות, בהתבסס על הנהלים המקובלים בעירייה.בדיקה ואישור מחירים וכמו .61

בדיקה ואישור של תכניות מדידה לאותם מרכיבים שבוצעו ע"י הקבלן ואשר על בסיסם מתבצעים  .64

 חישובי הכמויות.

 העירייה לגורמים השונים. קב אחר תוקף החוזים וההסכמים שביןבדיקה ומע .65

 פני הוצאת "תעודת גמר" לפרויקט.בדיקת "תיק מבנה" הכולל תכניות עדות, ל .67
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ומעקב אחר העברת  GISבדיקת תכניות העדות, התאמתם לפורמט הנדרש והעברתם למחלקת  .66

 .GISתכניות העדות ל

 העברת חשבונות מאושרים לגזברות ומעקב אחר התשלום. .68

 והבינוי. כל משימה אחרת בתחום המקצועי שתוגדר ע"י מנהל אגף התשתיות .69

 .אחר חוזים פעילים של קבלנים, יועצים ומתכנניםניהול מעקב תקציבי  .10

 בדיקת חוזים והתקשרויות שבין העירייה ונותני שירותים שונים בתחום התשתיות. .16

בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים המוגשים על ידי קבלנים, יועצים ומתכננים וזאת בהתאם  .11

 לתקציב החוזה המאושר.

 בדיקת חישובי וכתבי כמויות. .11

 בתוספות תקציביות והוראות שינוי.טיפול  .14

 התמורה

שכר הטרחה עבור השירותים המוזמנים לפי חוזה זה יהא על פי שעות עבודה, בתעריף שעתי של    .15

 לשעת עבודה בתוספת מע"מ כדין.____________ ₪ 

. המזמין אינו מחויב בהזמנת מלוא שעות 181מובהר, כי היקף העבודה החודשי לא יעלה על  .17

דה מהיועץ, או בהזמנת מינימום של שעות והיא רשאית לא להזמין כלל שירות בחודש שעות העבו

אחד או במספר חודשים ובכלל, הכל לפי הצורך והרצון של המזמין וליועץ לא תהיה כל טענה או 

היועץ יהיה מחוייב לעבוד ממשרדי העירייה בלבד ובשעות המקובלות בעירייה בין דרישה בגין כך. 

 (.66:10ועד  06:10מקובלות בעירייה הן בין  שעות עבודה)

יום מיום הגעת החשבונית המאושרת על ידי  70שכר הטרחה ישולם ליועץ בתנאי תשלום שוטף +  .16

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 65נציג המזמין לגזברות העיריה. איחור של 

הנושאים והשירותים של היועץ היועץ ימציא לנציג המזמין, בסוף כל חודש, דו"ח המפרט את  .18

 באותו חודש וזאת כתנאי לתשלום.

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרים  .19

כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהיועץ לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר 

תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום שישולם ע"י פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל 

 המזמין.

מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים וההוצאות  .10

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



 

 

 - 11 -  

. התמורה הנקובה להסרת כל ספקות, היועץ לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא .16

לעיל היא סופית ומוחלטת. במנין השעות יחושבו אך ורק שעות העבודה בפועל, שהן השעות שבהן 

נוכח היועץ בישיבות ו/או בהכנות שונות ולימוד במשרדי העירייה או במשרדי היועץ או אם 

עות אחר, מתלווה היועץ לעובד עירייה לפגישות במשרדי ממשלה. לא תובאנה בחשבון כל פירוט ש

 דוגמת שעות ניהול, שעות/זמן נסיעה מהמזמין ליועץ ולהיפך וכן הלאה.

 תקופת ההתקשרות

להאריך  . המזמין יהיה רשאיחודשים מיום חתימתו ע"י שני הצדדים 61חוזה זה הינו לתקופה של  .11

 חודשים נוספים כל אחת מהן, או חלק מהן. 61הסכם זה לשתי תקופות נוספת בנות 

ב להתחיל עבודתו מיידית ולהתקדם בביצוע עבודתו באופן שישביע את רצון היועץ מתחיי .11

 העירייה.

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי

יחסי עובד ומעביד  עירייהיהיו בינו ו/או עובדיו לבין ה ולא, כי אין היועץהסר ספק, מצהיר  למען .14

ו/או עובדיו  יועץוכי ה ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כקבלן עצמאי ידווכי העבודות שתבוצענה על 

תשלום ו/או זכויות המגיעות  כלשכר עבודה ו/או  יהמהעירי/או לקבל ו  לתבועלא יהיו זכאים 

 לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע והיועץ  כילפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת  מבלי .15

יים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, תנאים סוציאל עירייהמה ולקבל

 פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג. פיצויי

בעצמו ועל חשבונו בכל  שאייבלבד היועץ לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  מבליו בנוסף .17

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

 העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

כי על אף כל האמור  ךממוסכי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט  ,מתחייבהיועץ  .16

לפצות ו/או  היועץ , מתחייבעירייההבדיו לבין בהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עו

 לשפות את המזמין בסכומים אותם יחויב המזמין לשלם.

 אחריות היועץ לנזקים

היועץ יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שיגרם לעירייה עקב ביצוע שירותיו תוך רשלנותה מהווה  .18

שר יגרם כאמור. היועץ עוולה אזרחית והוא מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד א

אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שיגרמו בקשר לשירותיו או עקב שירותיו ואם העירייה תחויב בנזק 

 כאמור, יפצה וישפה אותה בגין כל תשלום או הוצאה שיגרמו לה.

ולפועליו וכן יהא היועץ  יועץ בלבד יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה, שיגרמו לו, לעובדיו, למורשיו .19

אחראי היחיד לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו על ידו ו/או על ידי  עובדיו, מורשיו ופועליו לצדדים 



 

 

 - 11 -  

שלישיים מחמת כל מעשה או מחדל בין שבוצעו כראוי ובין שבוצעו ברשלנות, והקשורים בביצוע 

 שירותי החקירה.

 איסור הסבת החוזה

בו כולו או מקצתו לאדם א לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסהוהסכם זה נערך עם היועץ בלבד ו .40

 אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר.

יועץ לא יהא רשאי להמחות את זכותו, לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין לפי הסכם זה, לאחר,  .46

 אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר המזמין.

מנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י העירייה, לא יאי הגבה או ה .41

ויתור מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד העירייה מניעה ו/או ויחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כ

 השתק מחמת התנהגותו, ושום זכות ו/או יתרון שיש לעירייה לא יגרעו מחמת כך.

ה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים להסכם זה וכל שינוי כל שינוי ו/או תוספת להסכם ז .41

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

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים

 
היועץ או מי מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  .44

ם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם העירייה, בתוקף או להביא לידיעת כל אד

במהלך או אגב ביצוע ההתקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן, אלא 

 למטרת קיום הסכם זה. 

היועץ לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים לעירייה  .45

יעתו במסגרת מתן השירותים לעירייה, לכל אדם שאינו העירייה, ללא אישור ו/או שהגיע ליד

יפנה היועץ לעירייה על מנת לקבל הוראותיו  –מפורש ובכתב מאת העירייה. בכל מקרה של ספק 

 בקשר לסודיות המידע.

היועץ מצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי בעת מתן שירותיו לפי הסכם זה לא יפעל מתוך ניגוד  .47

נים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עניי

 עבור העירייה לבין יתר עיסוקיו. 

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת טובת  –פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים  –לעניין זה  .46

נהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא הנאה אחרת, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בה

 למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניינים" ייחשבו ייצוג בפני העירייה, תאגיד  .48

מקומי, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, איגוד ערים שהעירייה חבה בו, או רשות מקומית אחרת 
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ו איגוד ערים ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה ייצוג לרבות החברה באות

 עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.

מובהר, כי חל איסור על היועץ להתקשר באופן פרטי עם ראש העירייה, או סגניו או עם מנכ"ל  .49

וג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, העירייה או מי מעובדיה הבכירים, או לבן הז

או לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, או לחבר מחברי מועצת העירייה או 

לסיעה מהסיעות החברות במועצה במשך תקופת העסקתו על ידי העירייה ושישה חודשים לאחר 

 מכן.

לעיל,  46היועץ מתחייב, כי לא ייצג אדם או גוף כנגד העירייה ו/או אחד הגופים המוזכרים בסעיף  .50

 .( חודשים מסיום חוזה זה7שישה ) למשך תקופה של

טרם החתימה על חוזה זה, יעביר היועץ פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, אל  .56

, נבחרי הציבור או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה בהוד השרון מול גורמי הרשות המקומית

ציין כל עניין אחר אשר יכול להוות לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן יפרט ויאו תאגיד מקומי, 

והכל בהתאם לשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המצורף להסכם  ולהקים חשש לניגוד עניינים

 .זה כחלק ממסמכי המכרז

טיפל באיזו, תכנית או ייצג גורם כלשהו או עמד בקשר מסחרי או ביצע תכניות עבור  במידה והיועץ .51

גורם כלשהו הכלול בתחום העירייה ובמסגרת מתן השירות לעירייה יהיה על היועץ להודיע על כך 

מיד לעירייה ולפרט את טיב העבודות והיקפן, והינו מתחייב להפסיק כל קשר כאמור, לחלוטין עם 

ם זה אלא אם יקבל הסכמה מפורשת בכתב מאת העירייה להמשיך הטיפול בפרוייקט חתימת הסכ

 "(.האישורהמוגדר )להלן: "

העירייה תהיה רשאית במקרה כאמור לסרב לאשר המשך מתן שירותים על ידי היועץ לגורמים  .51

 אחרים בעלי ענין או להתנות את מתן האישור בתנאים. 

חינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון בהתאם לחוזר תנאי לתחילת עבודתו של היועץ הוא ב .54

, במידת הצורך, על פי החלטה של היועץ המשפטי למזמין, הכנת הסדר 1/1066מנכ"ל משרד הפנים 

 למניעת ניגוד עניינים וחתימת היועץ עליו.

החובה  יובהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על היועץ ובכלל זה מוטלת עליו .55

להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בכל סוגייה אחרת 

העשויה להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. במידה שחל שינוי בתוכן הצהרות היועץ 

בשאלון שמילא בדבר חשש לניגוד עניינים, חובתו של היועץ לפנות אל היועץ המשפטי למזמין, 

 ור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.למס

 הוראות אלו יחולו הן על היועץ והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי מטעמו. .57
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 ביטול ההסכם

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות שבין הצדדים בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובלבד  .56

 יום לפחות. 70 שנמסרה על כך הודעה בכתב בהתראה של

ניתנה הודעה על סיום ההתקשרות כאמור, ימציא היועץ לעירייה את כל המסמכים ו/או כל חומר  .58

 אחר אשר נאספו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו הסתיים החוזה.

 ויתור על זכויות מצד היועץ

לו או מקצתו, או הפסיקה הודיע העירייה על סיום ההתקשרות בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כו .59

את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ עילת תביעה כלשהי נגד העירייה בגין ביטול ההסכם, 

הפסקה בביצועו או סיבה אחרת והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, 

 ו הסיבה האחרת.פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה א

מבלי לגרוע מזכויות העירייה לפי הסכם זה תהיה רשאית העירייה, במקרה שהודיעה על ביטול  .70

ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים 

 שנעשו על ידי היועץ, ועצם חתימתו של היועץ על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.

 שונות

 יההסכם ו/או עפ" יעפ" לוהנתונות  מהזכויות כלשהי אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות לא .76

האמורה ו/או על זכויות  על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים דין, במקרה

ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני  זכויותאחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על 

 הצדדים. י"עתוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב 

יהיה חייב לפצות את הצד  זהצד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה  כל .71

לגרוע מזכות הצד המקיים לכל  מבליהמקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת 

 אחרים ו/או נוספים.סעד ותרופה 

 כתובות והודעות

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.

ביום  –כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד 

 –שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה  61כעבור  –המסירה, אם נשלחה בדואר רשום 

 בלת אישור על העברתה התקינה.תוך יום עסקים אחד מק

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
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 היועץ                                העירייה               


