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 מסמך א'
 

 תנאי ההליך והוראות כלליות למשתתפים
             

 בקשה לקבלת הצעות - 9/2020הליך 

 

 וניידותלמתן שרותי ייעוץ, ניהול, תכנון והכנת מכרז להקמת מערכת מצלמות אכיפה נייחות 

 וןהשר בהוד

    
 כללי: .1

מזמינה אתכם בזאת להגיש הצעת מחיר  החברה/המזמין"(ע"מ  )להלן: "עירונית לפיתוח ב תיהוד השרון חברה כלכל

המתבססת על צילום וניידות ניהול, תכנון והכנת מכרז להקמת מערכת מצלמות אכיפה נייחות למתן שירותי ייעוץ, 

יר תוך אינטגרציה וסכרון מלא עבה לאורך הכבישים המרכזיים ע פקקי תנועבמטרה למנו ,הוד השרוןעיריית עבור וידיאו 

(, בהתאם לפרטים הפרויקט".  )להלן: "לרבות הגביה והאפליקציות בתחום החניה , המערכותיטותשל כל האמצעים, הש

 כמפורט להלן. 

 
 בתמצית: העבודהתאור  .2

 דרשיםנהית, איפיון  המערכת הנדרשת והאמצעים עירונ דיניותניהול וריכוז הפרוייקט הכולל לרבות, גיבוש מ       2.1
קה ותפעול של מערכת המצלמות בשטחים ציבוריים, בהתאם למימוש המדיניות, כתיבת מכרז להקמה, תחזו

 .ע"י הקבלן הזוכה להוראות כל דין, ליווי המכרז עד להשלמת ביצוע הפרוייקט
 

י שימונה ע"י העירייה והחברה לקידום המקצועהצוות העבודה תתבצע בתאום עם הנהלת החברה ו       2.2
 .טקהפרויי

 
על הזוכה יהיה להתחיל במתן השרותים עם קבלת ההודעה כי הצעתו נבחרה ולבצע את העבודה ברצף        2.3

 ובהתאם לשלבים המפורטים להלן. 
 

 תיאור השירותים הנדרשים מהמציע: .3
 

  :כלכליומודל טכנית גיבוש מדיניות עירונית, הכנת תוכנית  –שלב א'  3.1
 

וש צורת , הפעלה, תחזוקה, שירות ואחריות. גיבהמגיבוש הצרכים והדרישות, תפיסת מודל ההק 3.1.1
 ההתקשרות והשירותים הנדרשים/מהות ההתקשרות, דרך בדיקה ובבחינת ההצעות והספקים.

 
"חות בעירייה לניהול דוגיבוש הדרישות והתנאים להתממשקות עם מערכות האכיפה והתפעול הקיימות  3.1.2

 . ות, משרד התחבורה וכיו"ב(יר)לרבות מערכות תשלום של חברות החנייה סלולא חנייה
 

 , תכנון עקרוני לתשתית הדרושהמצלמותליווי תהליך בחירת המיקומים להצבת ה –הכנת תוכנית טכנית  3.1.3
 לחיבור עמדות הטעינה למערכת החשמל, הצגת אומדנים ועלויות.
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"( -"BACK OFFICEית לתפעול מערך כח האדם הנדרש לתפעול המערכת )הכנתוגיבוש הדרישות ואפיון  3.1.4
 לרבות הכנת נוהלים והנחיות עבודה והטמעתם לרבות הממשקים בין מערכות התפעול והגבייה. –
 

 הכנת מודל כלכלי לאופן ביצוע וההתקשרות וחלוקת ההכנסות בין הקבלן הזוכה לחברה. 3.1.5

 
  ן הזוכהי המכרז עד לבחירת הקבלכתיבת מכרז וניהול הליכ -שלב ב'   3.2

ולשלב השירות והאחריות ולרבות הדרישות ות העבודה לשלב ההקמה הכנת המכרז לרבות תכול 3.1.1
 הטכניות/טכנולוגיות והדרישות הפונקציונליות והבקרה הניהולית על המערכת.

 
 עה בחוברת המכרז.מקצועיות של גורמי הרישוי והתכנון, להטמריכוז וגיבוש דרישות הקול קורא, הנחיות  3.1.2

 
רייה הנוגעות לעניין )אגף מכרז בשיתוף עם כל אגפי ומחלקות העיתיאום דרישות מקצועיות ומפרט טכני ל 3.1.3

 , שפ"ע, גינון, תשתיות, תחבורה וכו'(.מנמ"רית לשכה משפטית, ,ואכיפה בטחון

 
 .מועצת העיר והשתתפות בדיוני המועצה ככל שדרושהכנת חומרים להצגת הנושא לחברי  3.1.4

 
 הגדרה והכנת תנאי סף. 3.1.5

 
איכות וניקוד כלכלי, בהתאם להגדרת ת משקלות ואמות מידה לניקוד הכנת מפרט טכני לבדיקה, קביע 3.1.6

 שיטת הבדיקה )הכנת צורת הגשה, הגשת צורת בדיקת ההצעות(.
 

 וקביעת רמת השירות. – SLA –הכנת מפרט השירותים  3.1.7
 

 מתן מענה לשאלות הבהרה. 3.1.8
 

 שונים.ו על ידי המציעים הבדיקת ההצעות שיוגש 3.1.9
 

תוח ההצעות, הכנת טבלה השוואתית וגיבוש טת לועדת המכרזים, לרבות ניהכנת חוות דעת מקצועית מפור 3.1.10
 מסמך מסכם לוועדת המכרזים.

 
 השתתפות בישיבות ועדת המכרזים. 3.1.11

 
 במכרז.השתתפות בכל הליך משפטי הקשור  3.1.12

 
 למסירה והפעלתו   ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע המכרז עד –שלב ג'  3.2

 ות.דמעקב ופיקוח אחר התקדמות ביצוע העבו 3.2.1

 מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לעבודות. 3.2.2

 קיום ישיבות תיאום עם הקבלנים, המתכננים והגורמים המקצועיים עם המזמין. 3.2.3

 והחומרים.פיקוח על טיב המוצרים  3.2.4

 ניהול יומני עבודה. 3.2.5
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 . בדיקת ואישור חשבונות חלקיים לקבלנים 3.2.6

 אישור החשבונות הסופיים לקבלנים, יועצים ומתכננים. 3.2.7

 לת העבודות, כולל הליכי קבלה ופיקוח על השלמת העבודות, עד לקבלה הסופית.בק 3.2.8

 מעבר להסכם תחזוקה עם הקבלן הזוכה. 3.2.9

 בדי העירייה או החברה שיתפעלו את המערכת.הכשרה, הדרכה והטמעת המערכת בקרב עו 3.2.10

 

  – הלאחר התקנעל תפעול המערכת הכוללת ה ליווי ופיקוח שוטף בקר –אופצייה   –שלב ד'  3.3

 חודשים. 12לתקופה של עד 

 :תנאי הסף .4

מערכות אכיפה המבוססות על ידי צילום, למציע ידע וניסיון ביעוץ וליווי שוטף של מכרזים בתחום החניה ע"י  4.1
 וידיאו של גוף ציבורי ו/או רשות מקומית.

 
לוש השנים שך לרשויות מקומיות בנושא שבנדון במה 3-מכרזים ל 3ות ל לפחוניה מציע או מי מטעמו הכיןה 4.2

 האחרונות שקדמו להצעתו.
 

חת עמידותו בתנאי זה, על המציע לצרף מסמכים המעידים על נסיונו בתחום ניהול החניה ואכיפת החניה להוכ 4.3
ת הפרויקטים, שנות אשר יכללו קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה מקצועית בתחום, פירוט רשימ

ט את נסיונו יפר המציע פרטי אנשי קשר לקבלת המלצות. ציע,הפעילות ומהות העבודה שבוצעו ע"י המ
 במסגרת מסמך ג'.

 

 :אישורים והמלצות.  5

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכן אישור לפי חוק עיסקאות  5.1
 .1976 -אכיפת ניהול חשבונות( התשל"וגופים ציבוריים )

החברה אצל רשם החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח גדות של יצרף להצעתו תעודת התא"מ, מציע שהוא חברה בע 5.2

 בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות חתימתם.

 ו'.-מסמכים א' על המציע לחתום על כל עמוד מהמסמכים המצורפים להליך התמחרות זה, לרבות 5.3

 מהם. האישורים הרשומים לעיל או אחד אליההחברה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו  5.4

 
 :לוח זמנים לביצוע השירות כלהלן. 6

 .תוך חודשיים מיום קבלת הזמנת עבודהלוח זמנים לביצוע השירות והכנת מכרז סופי מאושר לעיל: 

 :התמורה. 7

 :אם לחלוקה שלהלןהתמורה ותנאי תשלום השכר יהיו בהת

תכלול ביצוע מושלם של כל תאם להצעת המחיר של המציע הזוכה והיא א בההתמורה בגין אספקת השירותים תה 7.1

ההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי ההליך, ואת כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים לרבות העסקת עובדים, 

 .אספקת ציוד וחומרים, הכל כמפורט במסמכי ההליך
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נציג מורשה  החשבונית לחברה, כשהיא מאושרת על ידי הגעתיום, מיום  45כל שלב יהיה שוטף + תנאי תשלום עבור  7.2

 .של החברה

 :שלבי התשלום .8

 20%   -גיבוש מדיניות עירונית, הכנת תוכנית טכנית ומודל כלכלי  –שלב א'  8.1

 %50   – ן הזוכהכתיבת מכרז וניהול הליכי המכרז עד לבחירת הקבל - שלב ב' 8.2

 25%       -פרסום המכרז 

 25%     וכהן הזבחירת הקבל

 ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע המכרז   -שלב ג'  8.3
 , הפעלתם ואישור על סיום עבודות והשלמתם המצלמותבסיום התקנת 

 30%        –בהתאם לתנאי המכרז 
 
 

בהתאם להצעה ₪ , תשלום חודשי בסך ______  – הנקתהפיקוח שוטף לאחר ליווי ובקרה  – -אופצייה  –' דלב ש 8.4

 .כההזו

 
 פירוט מרכיבי ההצעה. 9

 ההצעה תכלול את הפירוט הבא:

 במסמך ב'.. המציע יפרט את הצעתו  'ד-א'שכר הטרחה יורכב משכר המבוקש עבור שלבים  –שכר טרחה   19.

 במסמך ג'.תאגידים עירוניים .  /זוריותרשויות מקומיות/מועצות אניסיון בעבודות דומות בעבר, עבור  29.

 בודהיבתו ותנאי הע, סבהכרת האתר. 10

 וכל  ,  וכן את תנאי העבודהתנאי השטח, מערך התאורה בעירעל המציע לסייר באזור התכנית, ללמוד ולהכיר את  10.1

 הגשת הצעה מפורטת כנדרש.דבר אחר הנחוץ לו לשם  

   4/2018ם , חוזר מנכ"ל משרד הפניחוזההליך לרבות הת כל מסמכי העל המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים א 10.2

 וכל תקנה מכוחן בתחום. , היבטים משפטיים,צורך אכיפת עבירות חנייה, חוקי התעבורהנוהל השימוש במצלמות ל

 

 הצהרות המציע 11

ידועים  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בהליך כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי ההליך ומסמכי החוזה 11.1

הסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא שורים וונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכי

 ם על כל מסמכי ההליך.הכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע יחתו -לבצע את העבודות נשוא ההליך 

יע סייר בשטח האתר, בחן את הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בהליך כמוה כהצהרה ואישור, כי המצ 11.2

 ובדק את תנאי התכניות הרלוונטיות לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם. העבודותהמיקום המיועד לביצוע 

לא תתקבל  -מפרטי ההליך או אי הכרת התנאים באתר כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  11.3

 .לאחר הגשת הצעת המציע
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גוד עניינים ויימנע מכל תוך  נימתן השירותים לחברה, לא יפעל מסגרת ההסכם, כי בעת על המציע להתחייב במ 11.4

ה לבין יתר עניינים בין עבודתו עבור העירייה או החבר תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד

 עיסוקיו.

 

 אופן הגשת ההצעות על ידי המציע 11.5

)לרבות מסמכי התשובות וההבהרות שישלחו וצרופותיה  על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה 11.5.1

עליה כל סימן היכר  : מקור והעתק, כל אחד בתוך מעטפה בלא שיצוייןבשני עותקיםם, אם ישלחו(, למשתתפי

 מלבד שם ההליך ומספרו, והיא תוכנס לתיבת המכרזים בחברה.

 .'דמסמך , לרבות על החוזה המצורף ודעל המציע לחתום על כל עמוד ועל כל מסמך ממסמכי ההליך בשולי העמ 11.5.2

 ינקוב בשכ"ט המבוקש על ידו לכל שלב ביצוע. ע תינתן באופן שהמציעשל המציהצעתו הכספית  11.5.3

 "הצעת המתכנן" בלבד. – מסמך ב'ייתן הצעתו הכספית על גבי המציע  11.5.4

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים 12

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי ההליך. 12.1

 סתייגות המציע מתנאי ההליך.משום ה החברה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון 12.2

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י החברה. נתגלתה אי התאמה בין  12.3

על המחיר  המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך

 תוקן כאמור לעיל.עות חשבונית שתתגלה בהצעתו תם שכל טשל כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכי

 

 הבהרת מסמכי ההליך 13

ימצא המשתתף במסמכי ההליך סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק  13.1

 hod.com-office@calcalit: "לבדואשל כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לחברה, 

פתוח בלבד, עם אישור   Word-MS שאלות הבהרה בכתב במסמך ,13:00בשעה:  05.202041.ולהעביר עד ליום 

 מסירה, ובמבנה שלהלן:

 ס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 השאלהנוסח 

    

   

 טלפון. מציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספרפרטי איש קשר מטעם היין את כמו כן יש לצ

לעיל בלבד ובפורמט  יודגש, כי החברה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגת החברה כמצויין 13.2

 אלות שיוגשו.ובמבנה המוכתבים לעיל בלבד. כן יודגש, כי החברה איננה מתחייבת לענות על כל הש

 עה לכל משתתפי ההליך והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.ם בהליך תופץ הודשינויי ככל שיהיו 13.3

תחייבנה  -תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 13.4

 את החברה. 

mailto:office@calcalit-hod.com
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קונים במסמכי ההליך, יים ותיעות בהליך, להכניס שינוהחברה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצ 13.5

כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך, יובאו ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים 

ידי משתתפי -לידיעת כל משתתפי ההליך בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו עלבכתב 

 .להצעתותום עליהם וייצרף אותם ההליך, והמציע יח

 

 רכוש החברה -מסמכי ההליך  14

מסמכי ההליך הינם רכושה של החברה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת הגשת הצעות 

, כאמור בהליך זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא לחברה

כאמור בסעיף להלן,  -המועד האחרון להגשת ההצעות ר מאשר ויחזירם לחברה לא יאוח למטרת הגשת הצעתו,

 וזאת בין שהגיש הצעה לחברה ובין אם לאו.

 

 החלטות החברה 15

 ק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן ההליך, אשר יקבע על ידי החברה.החברה רשאית, ללא כל נימו 15.1

 הי.זולה ביותר או הצעה כלשאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה ה 15.2

הכל לפי ראות עיניה ולמציע  -תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא ההליך או חלק הימנה רה החב 15.3

 או תביעות בשל כך. /לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו

 החברה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמועדים 15.4

 המפורטים בהליך.

שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור להוכחת  הזכות, על פיה שמור לחברה 15.5

 חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה 

א צורפו להצעה צעתו ולשעל המציע היה לצרף לה החברה רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים 15.6

שם במפורש בתנאי ההליך, כי אי צירופם ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת ההצעה ושלא נר

 ההצעה. יגרום לפסילת

 

 הבחירה בין ההצעות: 16
 

וכי המציאו  לעיל 4 כמפורט בסעיף לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת המציעים בדרישות 16.1

לעיל.  ההצעות והמסמכים כאמור יבחנו ע"י ועדת  5שורים הנדרשים בסעיף ל המסמכים והאישורים האירפו את כוצי

 התקשרויות של החברה.
 

מובהר כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבוע, על בסיס בדיקות שייערכו  16.2

 מדו בדרישות כאמור.בשלב ב', כי הפניות לא ע
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 ההצעה: שקלול פןאו 17
 

לעיל, תבחן הועדה את הצעותיהם לפי רכיב  4-5 פיםדרישות כמפורט בסעימציעים שהציגו את האישורים וענו על ה

 המחיר ורכיב האיכות כמפורט להלן:
 

 :נקודות 50 ניקוד מקסימאלי של – רכיב המחיר  17.1

 פורט בטבלת הצעת המציע כדלקמן:הניקוד יחושב על פי יחס המשקולות המ .א

 הכוללת.ממרכיב הצעת המחיר  70% –' ג-צוע  א'שלבי בי 

  ממרכיב הצעת המחיר הכוללת. 30%  - ד'שלב ביצוע 

 המצ"ב   מסמך ב'הצעת המחיר על גבי על המציע למלא את 

ן יחסי אליה. להלן תקבל את הניקוד המקסימלי ויתר ההצעות ידורגו באופהמצטברת, הצעת המחיר הזולה ביותר 

, שווה הניקוד 50%, חלקי מחיר ההצעה הנבחנת, כפול רכיב המחיר: מחיר ההצעה הנמוכה ביותרוב ציון הנוסחה לחיש

 לרכיב המחיר .

 נקודות:   50ניקוד מקסימאלי של  –רכיב האיכות  17.2

 לן:                     ניקוד מרכיב האיכות ייעשה בהתאם לקריטריונים ולאמות המידה כמפורט לה 17.2.1

 ניקוד   ור תיא מידהאמת 
השנים  3מוכח של נסיון 

 האחרונות
ליווי והכנת במתן שרותי 

מכרזים וניהול פרוייקטים 
נייחות מצלמות אכיפה בתחום 

המתבססת על צילום וניידות 
 .וידיאו

 15בגין כל פרוייקט  יזכה  ל
 45 –נקודות לכל פרוייקט   וסה"כ 

 פרוייקטים( 3מום סימק) נקודות

 45 

על בסיס כללית מות התרש
שביצע  קטיםמהפרוייהמלצות 

 מצלמות אכיפה המציע בתחום
המתבססת על  נייחות וניידות
הזמנים, לוח  –צילום וידיאו 

 איכות הביצוע, היקפים

  55 

 100  סה"כ 

 

המסמכים והטפסים להצגת  לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הקריטריונים לעיל, על המציע לצרף להצעתו את כל 17.2.2

רוייקט נשוא ההליך, ופרוייקטים אחרים בעלי היקפים דומים מילולי של נסיונו הקודם, עבודות בתחום הפתיאור 

 תשתיות האנרגייה/התייעלות אנרגטית, אנרגיה סולארית וכד'.בתחום 
 

 .= רכיב האיכות 50%הנוסחה לחישוב ניקוד רכיב האיכות: סה"כ ניקוד ההצעה הנבחנת , כפול להלן  17.2.3
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 תקשרויותשל ועדת ה שיקול הדעת 17.3

ה הזוכה, רשאית החברה להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים י ההליך ובבחירת ההצעבמסגרת שיקוליה בהליכ
 לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות 

 
ת כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבואמינותו,  וע עבודות דומות בעבר,ניסיונו של המציע בביצ 17.3.1

 קיומו של צוות ניהולי ו/או צוות טכני מתאימים וכן, המלצות אודות המציע, הן לחיוב והן לשלילה.

 ודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(.יסיון עבר בעבאיכות העבודה לרבות, נ 17.3.2

העבודות ו/או העומס המוטל עליו  צברבצע את העבודה, לרבות, בדיקת בחינת מידת יכולתו של המציע ל 17.3.3

 .בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי החברהולרבות, 

ההתקשרויות, למציעים שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף, ללא פי שיקול דעתה של ועדת -מתן עדיפות, על 17.3.4

 צורך להיזקק לקבלני משנה.

, לרבות, ניסיון 1993-ים, תשנ"גלתקנות חובת המכרז 22טים בתקנה כל שיקול אחר או אמת מידה המפור 17.3.5

 ייה/החברה )לחיוב או לשלילה(.עבר של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור העיר

ה בהליך מצהיר בזאת, שתנאי ההליך מובנים ומקובלים  מקובלים עליו וכי החלטות הוועד מציע המשתתף 17.3.6

 אותו.המקצועית יהיו סופיים ויחייבו 

מורה הוא הנמוך ביותר, הוועדה להתקשר עם ההצעה בה רכיב התבמקרה של הצעות זהות, תהיה רשאית   17.3.7

 לפי שיקול דעתה. או לבצע התמחרות, או לבצע הגרלה , הכל

 
 הזוכה בהליך .18
 

מליץ כי החברה תתקשר עמו ועדת ההתקשרויות של החברה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות הליך זה, ות 18.1

 בהסכם. 
 

עיל ו/או קיבלה מהם לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים, כמפורט לועדת ההתקשרויות תשקול את ההצעות ו/או  18.2

 הבהרות, ולאחר מכן תקבל את החלטתה. 
 

ועדת ההתקשרויות רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא,  18.3

 ות לחברה. כול במטרה להבטיח את מירב היתרונוה
 

 סייגים .19
 

מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת ההתקשרויות רשאית שלא להכריז על ל, ומבלי לגרוע על אף האמור לעי  19.1
 כזוכה בהליך.מציע כלשהו 

 במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת החברה.  19.2
 
 
 עה שהיא.כל הצ את ההצעה הזולה ביותר אואין החברה מתחייבת לקבל  .20

 
 פרויקט כולו או מקצתו.החברה אינה מתחייבת לביצוע ה .21
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ור שלב ו/או כל חלק מהשלב מובהר כי החברה שומרת על זכותה להזמין מהמציע את ביצוע השירותים עב .22

 בנפרד.

 
 הליך זה אינו כפוף לדיני המכרזים ואלה לא יחולו עליו. .23

 

 :ביטוחי המציעים. 24

שיזכה בהליך )להלן:  ץיועעל ידי הרישות החברה לקיום ביטוחים תשומת לב המציעים מופנית לד (א)

 בהתאמה(.", הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח"

זה לעיל ולהלן, לרבות  ביטוחי המציעיםהזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  יועץה (ב)

" לרבות יועץביטוחי ה"  34סעיף "(, ההסכם" לן :)לה ההתקשרות הסכםבהמפורטים  בהתאם לתנאים

 "(. יועץאישור ביטוחי ה)להלן: " מסמך ו'בהאמור 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת  (ג)

כי  צהיר בזאתבמלואן ומוההסכם מסמכי ההליך מהות העבודות ו/או השירותים )להלן: "השירותים"( לפי 

 להלן.רוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל וקיבל ממבטחיו התחייבות לע

, וההסכםיש ההצעה מתחייב לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות במסמכי ההליך מג (ד)

 'ך ומסמרותים וכתנאי לתחילתם, את כאמור, ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השי

 רה המבטחת.ין על ידי החבכשהוא חתום כד יועץאישור ביטוחי ה

חברה לא יאוחר מציא ללה יועץ( החתום כאמור, מתחייב המסמך ו') ץיועבנוסף להמצאת אישור ביטוחי ה (ה)

 "מסמכי )להלן: העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם

 .הביטוח"(

יטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך כל הסתייגות לגבי דרישות הב במפורש כי מובהר בזאת (ו)

להוראות הביטוח ו/או לדרישות כך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות שנקבע להמועד 

 .הביטוח ו/או למסמכי הביטוח

מהוראות הביטוח ו/או ו/או הסתייגויות ביחס לאילו  מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים (ז)

מהן והנוסח המחייב  ו לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי היועץ, החברה תתעלםדרישות הביטוח ו/א

 .הינו הנוסח שצורף למסמכי ההליך, ההסכם ונספחיהם

 יטוח, לרבותלמען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של מסמכי הב (ח)

רה תהייה רשאית למנוע ממנו את ציע, החבמבטחי המכדין על ידי , חתום עץטוחי היואישור בימסמך ו' 

 ירותים בשל אי הצגת המסמכים החתומים כנדרש.מועד תחילת מתן הש

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף )ח( לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי  (ט)

כמי שהפר את החוזה ו/או  יועץרשאית לראות ב לעיל, תהייה החברה (, כאמור בסעיף )ח(מסמך ו') ץיועה

 בהליך. יועץלבטל את זכייתו של ה

אלא בחתימה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  (י)

גבי הנוסח, ם מבטחיו ואין להם הסתייגות ל, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עוחותמת של המציע

 הנדרשים. התנאים והכיסויים הביטוחיים
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 הגשת הצעות, מועדים .52

הצעתו בתוך מעטפה, אשר תכלול את כל מסמכי ההליך כשהם חתומים כדין על ידי מי על המציע להגיש  25.1

 .לעיל 11.5כמפורט בסעיף  שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע

 

זים, שנמצאת במשרדי המכרשית ובנוכחות נציג/ת החברה, לתיבת כאמור תוכנס במסירה איהמציע הצעת  24.2

במעטפה  13:00בשעה  24.05.2020לא יאוחר מיום בהוד השרון, וזאת  1, קומה 1החברה, ברחוב הנגר 

 סגורה ללא כל סימני זיהוי על גבי המעטפה.

 

 

 בברכה,   

 

 

 גלית פוגל, מנכ"ל   
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 מסמך ב'
 
 

 לכבוד
 ע"מהוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח ב

 
 שלום רב,

 בקשה לקבלת הצעות - 9/2020הליך  הנדון: 

המתבססת על צילום וניידות מצלמות אכיפה נייחות  מערכת לריכוז, גיבוש וכתיבת מכרז להקמה, תחזוקה ותפעול של

 בהוד השרוןבשטחים ציבוריים  וידיאו

 __________________שם המציע _______________
 

 _____________________מס' זיהוי/ח.פ. _________

 מען המציע _________________________________

 שם איש הקשר של המציע  ______________________

 ____________________________תפקיד איש הקשר 

 _____________________טלפון ________________

 _____________________________פקס _________

 _____________________________דוא"ל ________

 וכן את אני הח"מ קראתי בעיון את כל מסמכי ההתמחרות, לראיה הנני מצרף חתימתי על כל מסמכי ההתמחרות .1
 מסמכי הקול הקורא של משרד האנרגיה והחוזה על פיו.

 אני הח"מ ביקרתי באתר העבודה. .2

ים לעיל, וכי תנאי ההתמחרות והעבודה  וכן כל הגורמ מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים ניהנ .3
 האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 .ליךנשוא ההחיות הדרושים לביצוע העבודות הנני בעל הידע, הניסיון והמומא.  

 ל פי הוראות ההתמחרות/החוזה.את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות עהנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע ב.  

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין  -ההוצאות המחירים הכלולים בהצעתי, הינם סופיים והם כוללים את כל ג. 
 .ליךהה על פי תנאי - ליךעבודה נשוא ההוסוג הכרוכות בביצוע ה

 בהצעתי. ף העבודה, לא ישונה שכ"ט שפורטוהופחת היקף העבודה או הוגדל היקד. 

והחוזה, ולשביעות רצונה  ליךההאם אזכה בהליך ההתמחרות, הנני מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל תנאי  . 5
 המלאה של החברה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

 הצעת המתכנן
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( ימים מתאריך 7ת תוך שבעה )המפורטות להלן, וזא מתחייב לבצע את כל הפעולותאם הצעתי תתקבל, הריני  .6
 הודעתכם בדבר זכייתי בהתמחרות:

 זמנים מפורט לביצוע העבודה.-להמציא לחברה לוחא.  

על קיום  המבטחאישור העתקים מפוליסות הביטוח שנערכו על ידו בקשר עם הסכם זה לרבות את להמציא ב.  
 (  חתום כדין ע"י חברת הביטוח.מך ו'סמ) ביטוח היועץ

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את  6ת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף צהיר בזאאני מ .7
 ה וזכייתי בהליך תבוטל.זכותי לקבל את העבוד

ינתן לי על ידי התאם לצו התחלת העבודה שהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שידרש ממני, ב .8
 החברה.

צוע כל העבודות נשוא ההתמחרות, והיא רשאית להזמין רק את ינה חייבת להזמין את ביידוע לי, כי החברה א .9
יבה המאושר. במידה ויוזמן ביצוען של חלק מן העבודות נשוא ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקצ

 גין כך.כל טענה כנגד העירייה ב ההתמחרות, אין ולא תהיה לי

 הגשת הצעות.יום מהמועד האחרון ל 90במשך תקופה של הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  .10

 תמחרות, והצעתי היא כדלקמן:הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות, בהתאם למפורט במסמכי הה .11

 הצעת המציע: .12

 מפורטים להלן:בהתאם לשלבים הכר טרחתי בגין מתן השירותים כמבוקש כאן, יעמוד ש

 לא מע"מח ללבש" שכר מבוקש סעיפים תיאור שלב

סה"כ עבור 
 ג'-א' יםשלב

תוכנית טכנו  מדיניות, הכנתגיבוש 
מכרז עד להקמה כלכלית, הכנת 

 וגמר ביצוע

3.1-3.3  

בסך הכל ו שעה ל____________ ₪  3.4 ליווי ותפעול  'דשלב 
 .שעות(  20פי )ל חודש______ ש"ח ל

 לעיל, יתווסף מע"מ כחוק. המפורטיםלסכומים 

 ות הנלוות )מנהלות/נסיעות וכד'(את כל ההוצאהמחיר כולל 

 לעיל למסמך א' 8בסעיף  התמורה תשולם בהתאם לתנאי התשלום לפי אבני הדרך כפי שמפורט

 בכבוד רב,

___________________ 

 חתימה 

 



 

15 
 _____________________ .       חתימת המציעלהצבת מצלמות אכיפהליווי והכנת מכרז  9/2020הליך מס' 

 

 

 ____________________________שם המציע )נא לציין שם מלא(:___

 _______________________________פ.:_________מספר ע.מ./ח.

 כתובת:______________________________________________

 טלפון:____________________ פקסימיליה:________________

 

   תאריך:___________________
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 מסמך ג'

 ניסיון במתן השירותים ציע בדברפירוט המ
 

( ומוסמך מטעמה ליתן הצהרה זו "המציע_____ של ____________________ )להלן: "כ________אני משמש  .1
לריכוז, גיבוש וכתיבת מכרז להקמה, בקשה להגשת הצעת מחיר  -המציע במסגרת הליך פנייה  כחלק מהצעתו של 

)להלן: וד השרון תבססת על צילום וידיאו בשטחים ציבוריים בהתחזוקה ותפעול של מערכת מצלמות אכיפה המ
 "השרותים", "הפרוייקט"(

רשויות  לושמתן שירותי ייעוץ וליווי לש (2017-2019השנים האחרונות ) שלושביצע בהמציע  הנני מצהיר, כי .2
 בתחום הפרוייקט. , לפחותו/או תאגידים עירונייםמקומיות 

 פרויקט ה' פרויקט ד' ג' פרויקט פרויקט ב' פרויקט א'  

שם הגוף הציבורי 
 וצעעבורו ב

 הפרוייקט

     

מועד ביצוע 
 הפרוייקט

     

כולל של התקציב ה
 הפרוייקט

     

 מצלמותכמות 
 במסגרת העבודות

     

בגוף שם איש קשר 
 הציבורי המזמין

 ותפקידו

     

טלפון ישיר של 
 איש הקשר

     

 יקטים נוספים.משתתפים רשאים להוסיף פרוה .א

מסמך שיצורף  ניתן למלא את הפרטים בטבלה, באמצעותבמקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים,  .ב

 בלתי נפרד ממנו.חלק וכ לתצהיר

ופרוייקטים כמו כן, מצורפות אסמכתאות / המלצות שונות שניתנו לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים קודמים  .ג
ציבורי ו/או אכיפה המבוססות על ידי צילום, וידיאו של גוף רכות הקמת מעאחרים בעלי היקפים דומים בתחום 

 רשות מקומית.

 בכבוד רב,

 _חתימה__________________
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 'דמסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח החוזה
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 סכםה
 

 2020שנערך ונחתם בהוד השרון ביום _____ לחודש ______ שנת 
 
 

 ה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מהוד השרון חבר             בין:
 השרון , הוד1מרחוב הנגר   
  "(המזמין) להלן: "   

      
 מצד אחד

 
 

 ע.מ ______________ ______________   לבין:
 מרחוב ________________   
 טל: __________פקס: _________   
      "(יועץ)להלן: "   

 מצד שני
 

 וניידות ותמצלמות אכיפה נייח מערכת להקמה, תחזוקה ותפעול של לפרסם מכרזובכוונת המזמין  הואיל
עבור עיריית הוד  "הפרויקט"(,)להלן:   השרוןוידיאו בשטחים ציבוריים בהוד  המתבססת על צילום

 .ובהתאם להוראות כל חוק 4/2018חוזר מנכ"ל משרד הפנים בהתאם להנחיות  העיריה"(השרון )להלן: "
 

תחזוקה ותפעול של רז להקמה, לייעוץ, ריכוז, גיבוש וכתיבת מכות נייה לקבלת הצעוהמזמין ערך פ והואיל
, המתבססת על צילום וידיאו בשטחים ציבוריים בהוד השרוןת ידוונימערכת מצלמות אכיפה נייחות 

 נבחרה כהצעה הטובה ביותר; יועץוהצעת ה
 

על מנת לספק את השירות וכי הוא מוכן  מצהיר כי הוא בעל הכישורים והרישיונות הדרושים יועץוה והואיל
יותיו והיכולת לביצוע התחייבושיש לו הידע, הניסיון  יועץו את ביצוע העבודות. כן מצהיר הצמלקבל על ע

 נשוא הסכם זה;
 

 ; יועץוברצון הצדדים לקבוע את התחייבויותיו ותנאי העסקתו של ה והואיל
 

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 ההתקשרות שאנו
 
. השירותים כאמור יכללו, בין היתר, את הפעולות הבאות יקטפרוליווי השרותי  יועץהמזמין מזמין בזה מאת ה .2

 מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצון המזמין, כדלקמן: יועץוה

 : כנית טכנית ומודל כלכליגיבוש מדיניות עירונית, הכנת תו –שלב א'  .2.1

הפעלה, תחזוקה, שירות  ת, תפיסת מודל ההקמה,גיבוש הצרכים והדרישו .2.1.1
צורת ההתקשרות והשירותים הנדרשים/מהות ההתקשרות,  ואחריות. גיבוש

 בדיקה ובבחינת ההצעות והספקים.דרך 
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גיבוש הדרישות והתנאים להתממשקות עם מערכות האכיפה והתפעול הקיימות  .2.1.2
רות החנייה )לרבות מערכות תשלום של חב לניהול דו"חות חנייהבעירייה 

  .התחבורה וכיו"ב( סלולאריות, משרד

תכנון , מצלמותליווי תהליך בחירת המיקומים להצבת ה –ת טכנית הכנת תוכני .2.1.3
לחיבור עמדות הטעינה למערכת החשמל, הצגת  עקרוני לתשתית הדרושה

 אומדנים ועלויות.

תוכנית לתפעול מערך כח האדם הנדרש לתפעול גיבוש הדרישות ואפיון  .2.1.4
טמעתם והנחיות עבודה וה לרבות הכנת נוהלים –"( BACK" OFFICEכת )ההמער

 ים בין מערכות התפעול והגבייה.לרבות הממשק

הכנת מודל כלכלי לאופן ביצוע וההתקשרות וחלוקת ההכנסות בין הקבלן  .2.1.5
 הזוכה לחברה.

  המכרז עד לבחירת הקבלן הזוכה כתיבת מכרז וניהול הליכי -שלב ב'   .2.2

ת והאחריות דה לשלב ההקמה ולשלב השירוות תכולות העבוהכנת המכרז לרב .2.2.1
טכנולוגיות והדרישות הפונקציונליות והבקרה הדרישות הטכניות/ ולרבות

 הניהולית על המערכת.

ריכוז וגיבוש דרישות הקול קורא, הנחיות מקצועיות של גורמי הרישוי והתכנון,  .2.2.2
 בחוברת המכרז. להטמעה

מחלקות כני למכרז בשיתוף עם כל אגפי ותיאום דרישות מקצועיות ומפרט ט .2.2.3
, שפ"ע, מנמ"רית לשכה משפטית, ,ואכיפה ין )אגף בטחוןרייה הנוגעות לעניהעי

 גינון, תשתיות, תחבורה וכו'(.

הכנת חומרים להצגת הנושא לחברי מועצת העיר והשתתפות בדיוני המועצה  .2.2.4
 ככל שדרוש.

 ה והכנת תנאי סף.דרהג .2.2.5

וניקוד קוד איכות יעת משקלות ואמות מידה לניהכנת מפרט טכני לבדיקה, קב .2.2.6
נת צורת הגשה, הגשת צורת בדיקת הגדרת שיטת הבדיקה )הככלכלי, בהתאם ל

 ההצעות(.

 וקביעת רמת השירות. – SLA –הכנת מפרט השירותים  .2.2.7

 מתן מענה לשאלות הבהרה. .2.2.8

 המציעים השונים.בדיקת ההצעות שיוגשו על ידי  .2.2.9

 ההצעות,לועדת המכרזים, לרבות ניתוח  הכנת חוות דעת מקצועית מפורטת .2.2.10
 ת המכרזים.גיבוש מסמך מסכם לוועדהכנת טבלה השוואתית ו

 השתתפות בישיבות ועדת המכרזים. .2.2.11
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 השתתפות בכל הליך משפטי הקשור במכרז. .2.2.12

 
 לתו  ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע המכרז עד למסירה והפע –שלב ג'  .2.3

 מעקב ופיקוח אחר התקדמות ביצוע העבודות. .2.3.1

 שנקבעו לעבודות.מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים  .2.3.2

הקבלנים, המתכננים והגורמים המקצועיים עם  ת תיאום עםקיום ישיבו .2.3.3
 המזמין.

 פיקוח על טיב המוצרים והחומרים. .2.3.4

 ניהול יומני עבודה. .2.3.5

 בדיקת ואישור חשבונות חלקיים לקבלנים.  .2.3.6

 פיים לקבלנים, יועצים ומתכננים.בונות הסואישור החש .2.3.7

בלה וח על השלמת העבודות, עד לקודות, כולל הליכי קבלה ופיקהעב קבלת .2.3.8
 הסופית.

 מעבר להסכם תחזוקה עם הקבלן הזוכה. .2.3.9

הכשרה, הדרכה והטמעת המערכת בקרב עובדי העירייה או החברה שיתפעלו  .2.3.10
 את המערכת.

  – לאחר התקנהעל תפעול המערכת הכוללת ח שוטף בקרה ליווי ופיקו –אופצייה   –שלב ד'  .2.4

 חודשים. 12לתקופה של עד 

 ("השרותים המוזמנים)לעיל ולהלן: " 
 

 יועץהצהרת ה
 
מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית  יועץה .3

 כם זה. יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן השירותים עפ"י הסלביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי 

באמור, כפוף לאישור החברה בכתב כל שינוי  .ואו בפיקוחעל ידו ו/מתחייב לבצע את השירותים המוזמנים  יועץה .4

 ומראש. 

 מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת טלפון נייד, על חשבונו באופן יועץה .5

 ר יומיומי מתמיד.שניתן יהיה לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקש
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 ספים במהלך ביצוע הפרויקט.נו יועציםם ת להתיעץ עתהיה רשאי שהחברהומוסכם עליו  יועץידוע ל .6

 יועץשירותי ה
 

 בהתאם למפרט דרישות ההליך המצ"ב להסכם זה.יפעל לביצוע השירותים המוזמנים  יועץה .7

 .של הפרוייקט הפועלו אל הוצאתל הבחברה ו/או בעירייהתאום ף בכל ישיבות מתחייב להשתת יועץה .8

בהתאם הפרוייקט והמכרז נים בתכנון מין ולבצע שינויים ו/או תיקומתחייב למלא אחר הוראות המז יועץה .9

 להנחיותיו.

ן על ביצוע מתחייב במתן יעוץ וחוות דעת במהלך ביצוע הפרוייקט ובמהלך תקופת הבדק, ובפיקוח עליו יועץה .10

 ם במהלך תקופת הבדק.ציג המזמין לאחר ביצוע התיקוניהתיקונים ואישורם הסופי בתאום עם נ

ייב, אם וככל שידרש, במתן עדות בפני בתי משפט או ערכאות אחרות שהמזמין יסכים ו/או ידרש תחמ יועץה .11

למזמין בכל עניין הקשור  יועץייע הלהתדיין בהם או לקיים בירורים הכרוכים בעבודות נשוא הפרוייקט. כמו כן, יס

ר יוע במתן מסמכים וכל סיוע אחבודות, לרבות מתן תצהירים, סל שלב  משלביו ואף לאחר תום העלפרויקט, בכ

 הבדק. תקופת עד לתום  יועץכולל גם פעולות אלו של ה יועץשיידרש. יובהר כי שכר טרחת ה

נחיות. הה אופן קפדני ומדויק, לא לשנות ולא להוסיף עלמתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג המזמין ב יועץה .12

ויים להיווצר, לדעתו, סתירה בהירות, ליקוי מקצועי, או עשן בכל מקום שלדעתו קיימת אי יפנה לנציג המזמי יועץה

 לפעול בהתאם. יועץבין ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. באם יהיו שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב ה

 בהסכם זה יהיה מנכ"ל המזמין או מי מטעמו. "נציג המזמין" .13

תב על ידי אם כן התבקש באופן מפורש ובכשא או תחום עבור המזמין אלא לא יהיה רשאי לעסוק בשום נו עץיוה .14

 נציג המזמין לעשות כן, והוא הסכים לכך.

 התמורה

)להלן: כדין פת מע"מ בהתוס₪, סך של _________________ תהיה  מתן עבודת הייעוץ במלואה התמורה עבור  .15

 התמורה"(."

שעות לחודש סך  20ל יהיה בסך ____________ ש"ל לשעה ולפי היקף ש –עבור שלב ד' הסכום לתשלום 

 של __________ ש"ח

 כמפורט להלן: מועדי ושלבי התשלום  .16

 %20   - גיבוש מדיניות עירונית, הכנת תוכנית טכנית ומודל כלכלי –שלב א'  16.1
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 %50   – קבלן הזוכההמכרז עד לבחירת הכתיבת מכרז וניהול הליכי  - שלב ב' 16.2

 25%       -פרסום המכרז 

 25%     זוכהבחירת הקבלן ה

 ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע המכרז   -שלב ג'  16.3
 , הפעלתם ואישור על סיום עבודות והשלמתם המצלמותבסיום התקנת 

 30%         –בהתאם לתנאי המכרז 
 

ישולם מדי חודש  –התשלום החודשי, שלב ד'  .שלב  ובתום כלבהתאם להתקדמות העבודות  יועץל תשולם התמורה .17

 לאישור המזמין ואשר אושר ע"י המזמין. ח השעות החודשי שיגיש היועץבהתאם לדו"

נית יום מיום הגעת חשבון עסקה מאושר על ידי נציג המזמין. חשבו 45שכר הטרחה כאמור ישולם בתנאי שוטף +  .18

 מס תשלח מייד עם קבלת התשלום. 

באותו  יועץם והשירותים של היג המזמין בהתאם לדרישת המזמין, דו"ח המפרט את הנושאיא לנצימצי יועץה .19

 חודש וזאת כתנאי לתשלום.

המצאת אישור בדבר ניהול ספרים כדין, חתום ע"י תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם  .20

ניכוי מס במקור, קודם שור תקף בדבר פטור מלא ימציא למזמין אי יועץות המס, כנדרש. ככל שהרו"ח או רשוי

 ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום שישולם ע"י המזמין. לביצוע כל תשלום,

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות, הכרוכים בביצוע מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת  .21

 העבודות. 

 
 תקופת ההתקשרות

 
 ם בהסכם זה.יום ביצוע השירותים המוזמניחוזה זה יעמוד בתוקפו עד לס .22

ית עם חתימת ההסכם ע"י המזמין ולהתקדם בביצוע עבודתו באופן שישביע ל עבודתו מיידמתחייב להתחי יועץה .23

 את רצון המזמין.

 מין ויאושר על ידו.בהתאם ללוח הזמנים שיוגש לאישור המזהפרוייקט, בצע את שלבי י יועץה .24

זמן, על התקדמותו ן קצר יותר, לפי הוראות המזמין מזמן למין אחת לחודש או בזמיהיה חייב לדווח למז יועץה .25

 .היעוץבודת ונים שיעלו במהלך עבביצוע העבודה, ויביא בפני המזמין את הערותיו לגבי הנושאים הש

 ת העבודה.מתחייב לאפשר למזמין לבחון, בכל עת, את התקדמו יועץה .26
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 לנזקים יועץאחריות ה

גרמו למזמין כתוצאה מהפרת מזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים, שיאי כלפי היהיה אחר יועץה .27

הישירים ו/או מי מטעמו או בקשר  ו/או עובדיו יועץממחדלים של ה התחייבויותיו כלפיו ו/או כתוצאה ממעשים או

עליו הוסכם בהסכם זה או  פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים-לעמם, במהלך ביצוע התחייבויותיו ע

יותיו על פי הסכם זה, ויפצה את המזמין בגין נזק או הפסד שיגרם כאמור, שעליו יוסכם בעתיד בהקשר להתחייבו

 ימ"ש המוסמך.ויקבע בפס"ד סופי וחלוט של ב

במישרין ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים, שיגרמו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף  יועץה .28

או של מי  יועץה ו/או ממחדל של הי משלוחיו והנובעים ממעשו/או מי מעובדיו ו/או מ יועץו/או בעקיפין על ידי ה

מהנ"ל בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והמזמין יתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין 

ישתו הראשונה בגין כל חייב בשיפוי המזמין מיד עם דר יועץאחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה ה יועץזקים שהנ

ור בפס"ד סופי, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למזמין בעניין זה ובלבד ום שהמזמין יחויב בו כאמסכ

 במועד על התביעה ואיפשר לו להתגונן בה. יועץשהמזמין הודיע ל

הפועלים בשמו או עשות את המזמין או כל אדם  או גוף ה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי להוראשום  .29

יצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או חראים, או כדי לחייבם בפמטעמו א

מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל  יועץלרכושו של ה

ישא באחריות  יועץ. היועץתו של הרין ו/או בעקיפין מפעילול סיבה אחרת הקשורה או הנובעת במישמחדל או כ

 לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל למעט נזקים שנגרמו ע"י המזמין או מי מטעמו.

עה ו/או מתביאה, הפסד או תשלום שהמזמין ישא בו כתוצאה מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצ יועץה .30

כאמור ובלבד שהמזמין הודיע  יועץל אדם אחר מטעמו של הד עובד ו/או קבלן ו/או כדרישה ו/או טענה שתועלה מצ

 מידית ואיפשר לו להתגונן כנגדה. יועץעל הטענה ל

ביצוע או אי ביצוע השירותים המוזמנים יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם בעטיו למזמין עקב  יועץה .31

 יותיו על פי הסכם זה.והתחייבו

לאומי לגבי  תאונות  עבודה ומתחייב לתשלום  מי שמועסק על ידו בביטוחלבטח את כל עובדיו וכל  מתחייב יועץה .32

יהיה אחראי לכל תוצאה של אי מילוי  יועץדמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. ה

 התחייבות זו.

 שילם או      שראו לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אהמזמין רשאית לנכות ו/או לקזז ו/ .33

 בכל דרך אחרת.  יועץמהמזמין, או לגבותם מה יועץסכומים המגיעים ל כאמור לעיל, מכל סכום אוחוייב בו 
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  ביטוחי היועץ: .34

עד לפני מו היועץזה ו/או על פי כל דין, מתחייב   הסכם על פי היועץמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של   34.1

זה )להלן: "השירותים"( על ידו  הסכםזה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא  הסכםהחתימה על 

מתן השירותים ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת 

, את הביטוחים יות מקצועיתזה לעניין ביטוח אחר הסכםה אחרת כמפורט בתקופו/או כל  זה הסכםנשוא 

" או היועץהמפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי 

 :"הביטוחים"( 

 ;אחריות כלפי צד שלישי 34.1.1

 ;חבות מעבידים 34.1.2

 ;אחריות מקצועית 34.1.3

א לידי המזמין זה על ידו ו/או מטעמו, להמצי הסכםרותים נשוא מועד תחילת מתן השי לפנימתחייב,  היועץ 34.2

זה, בהתאם לתנאים וההיקפים  הסכםהמפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מאת המסמכים 

 "(:מסמכי הביטוחזה )להלן: " הסכםהמפורטים ב

 .הסכםהעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי המפעיל בקשר עם פעילותו נשוא  34.2.1

שור ביטוחי אי)להלן: " מסמך ו'כזה  כםהסבהתאם לנוסח המצורף ל היועץור קיום ביטוחי איש 34.2.2

 "(.היועץ

מוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, לרבות טופס  34.2.3

 הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות המפעיל על פי 

 נספחיו.זה, על 

  ור,, כאמ(מסמך ו') היועץביטוח לרבות אישור ביטוחי כי המצאת מסמכי ה היועץמוסכם בזה על  34.2.4

( מסמך ו') היועץזה וללא המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי  הסכםהינה תנאי יסודי ב

 להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם זה. היועץלא יוכל 

משנה כמו כן יורחבו  כלפי קבלנים וקבלני היועץהיתר את אחריותו של יורחבו לכסות בין  היועץביטוחי  34.3

מין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב לשפות את המז היועץי ביטוח

 "(.יחידי המבוטח)להלן: " היועץמעשה ו/או מחדל רשלני של 
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ים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, במשך כל  להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרש היועץעל  34.4

ל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות מקצועית, על וקף. בנוסף לאמור לעיהתקופה בה יהיה הסכם זה בת

מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם להחזיק בתוקף כל עוד  היועץ

 זה על נספחיו.

לוף )שיבוב( של בדבר ויתור על כל זכות תח )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש היועץשל ביטוחי הרכוש  34.5

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו כלפי היועץ מבטחי

 .לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 היועץלנספח אישור ביטוחי  1סעיף על פי  היועץפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  34.6

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי  ( תורחב לשפות אתמסמך ו')

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"  היועץמהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של 

 .כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחעל פיו יראו את הביטוחים 

מסמך ) היועץלנספח אישור עריכת ביטוחי  2סעיף על פי  היועץים הנערכת על ידי ביטוח חבות מעבידפוליסת  34.7

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  (  תורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייקבעו'

 יועץהמועסקים על ידי העובדים ה"( שייגרמו בתקופת הביטוח למי ממקרה ביטוח: "מקצועית כלשהי )להלן

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים תוך כדי ועקב עבודתםזה,  הסכםבקשר עם 

 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. היועץו/או לעניין חבות  היועץהמועסקים על ידי 

 ביטוח חבות מעבידים כאמור רשאי שלא לערוך היועץ, לעיל מוסכם כי 34.7יף למרות האמור בסע 34.7.1

 34.17, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף (מסמך ו') לאישור עריכת הביטוח (2)בסעיף 

מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים  היועץ. להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו

, 34.7 –ו  34.1.2בסעיפים מן האמור  הביטוח כמתחייב את היועץ, יערוך  הסכםשר עם הלמזמין בק

וימציא למזמין אישור כנדרש על פי הסכם זה על  (מסמך ו'( לאישור עריכת הביטוח )2ובסעיף )לעיל 

 נספחיו.

ים, אינו עורך ביטוח חבות מעביד היועץלעיל ובמידה ו 34.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  34.7.2

ים נשוא הסכם זה, חר ממועד תחילת מתן השירותלהמציא לידי המזמין, לא יאו היועץמתחייב 

, ((1) מסמך ו'הצהרה בגין אי העסקת עובדים בהתאם לנוסח "הצהרת אי העסקת עובדים" )

 .היועץהמצורפת להסכם זה כשהיא חתומה כדין על ידי 

( סמך ו'מ) היועץלנספח אישור ביטוחי  3סעיף על פי  עץהיופוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי  34.8

זמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית תורחב לשפות את המ

או מנהליו ו/או עובדיו וזאת ו/ היועץו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של 

כם בזה כי דיו. בנוסף לאמור לעיל מוסכלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עוב היועץחבות מבלי לגרוע מביטוח 
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)למעט באם )ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח  6פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 .מרמה( עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או

יפיים לכל ואחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ספצ כי ביטוחי צד שלישי היועץמוסכם בזה על  34.9

 .א כגבולות אחריות משותפיםפוליסה בנפרד ול

לערוך  היועץיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי  היועץהיה ולדעת  34.10

 ו/או המשלימים ולגרום לכך כי : ולקיים את הביטוחים הנוספים

ר על לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתומעבר למצוין  היועץנוסף או משלים אשר יערוך  בכל ביטוח רכוש 34.10.1

זכות התחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על 

 . זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את ועץהיבביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך  34.10.2

דיו )להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי זמין ו/או מנהליו ו/או עובהמ

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד  היועץ

 יחידי המבוטח.מ

וח המתחייבים מן י הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטלמען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומ 34.11

, ועל היועץ(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על מסמך ו') היועץזה ובאישור עריכת ביטוחי  כםהסהאמור ב

הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי היועץ

ו/או תביעה כלפי  להעלות כל טענה ו/או דרישהמצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מ היועץבהתאם. הביטוח 

המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח 

 המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

ם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל היועץביטוחי  34.12

)שישים( יום מראש על כוונתו לעשות  60הודעה בכתב בדואר רשום ולמזמין  היועץסרה על כך לאלא אם נמ

יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו/או מנהליו ו/או  היועץזאת. מבטחי 

 מסירת ההודעה. )שישים( הימים ממועד 60אמור לעיל ובטרם חלוף עובדיו אם לא נמסרה הודעה בכתב כ

ם שנערכו לפי על פי הביטוחי היועץולמזמין כי איזה מבין ביטוחי  היועץיודיע ל היועץבטחו של בכל פעם שמ 34.13

עומד להיות מבוטל ( מסמך ו') היועץ", לרבות האמור בנספח אישורי ביטוח היועץלעיל "ביטוחי  34.1סעיף 

חדש ולהמציא למזמין לערוך את אותו הביטוח מ עץהיולעיל, מתחייב  34.12נה לרעה, כאמור בסעיף או משו

 של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 
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זה או מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם  34.14

דאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו ל היועץ, מתחייב היועץשל  חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעמו

יימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף הביטוח על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויק

אלו יכללו את כל התנאים, ( כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים 34סעיף זה ) הסכםל

, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח היועץבביטוחי על זכויות התחלוף הנדרשים ההרחבות והוויתורים 

אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה  היועץ. (מסמך ו') היועץאישור ביטוחי 

 .(היועץ)אישור ביטוחי  מסמך ו'פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב

פי דין כלפי המזמין בגין מעשה או מחדל במתן השירותים יישא באחריותו על  היועץי מובהר בזאת, כ 34.15

הוא  היועץזה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן משנה מטעמו של  הסכםהניתנים למזמין בקשר עם 

 עקיפין,כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בשיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין 

נו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות עקב השירותים שנית

 (  ובין אם לאו.מסמך ו') היועץ( ו/או בנספח אישור ביטוחי י היועץהמפורטות בסעיף זה )ביטוח

המזמין יטוח הנערך על ידי ם לכל במפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמי ייכללו תנאי היועץביטוחי  34.16

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. לרבות כל  היועץוכי מבטחי 

כלפי ולרבות כל טענת "ביטוח כפל"  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 המזמין וכלפי מבטחיו.

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  מצהיר, היועץלהלן, לעיל ו מבלי לגרוע מהאמור 34.17

ו/או המשמש אותו במתן השירותים  היועץהמזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין נזק לרכוש בבעלותו של 

או(, ין אם לפי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובזכאי לשיפוי בגינו על  היועץזה ואשר  הסכםנשוא 

ת את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות והוא פוטר בזא

 . אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון(. היועץהעצמית המוטלת על 

ור לרבות באיש )ביטוח(זה  34 בסעיףאת דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  מתחייב לשלם היועץ 34.18

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים (מסמך ו') היועץביטוחי 

את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות 

תוקף במשך כל תקופת מתן וודא כי הפוליסות תהיינה בללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולהנכ

כי את ביטוח אחריות  היועץזה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב  הסכםירותים בקשר עם הש

ה על ידו בקשר עם מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתמקצועית יחזיק בתוקף כל עוד 

 .זה, על נספחיו הסכם

העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  יוודע למנהליו על כל אירועמתחייב להודיע למזמין עם ה היועץ 34.19

לשתף פעולה עם המזמין  היועץאחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב 
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ין יחליט ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המזמ, היועץככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס 

 .היועץל פי ביטוחי או מימוש זכויות המזמין ע/להגישה למבטחים ו

בכל  היועץאחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות המלאים במסגרת ביטוחי  היועץ 34.20

 ולות האחריות או סכומי הביטוח.מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גב

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו  יהיה אחראי לשפות את היועץלגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כמו כן ומבלי  34.21

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי 

המועסקים על ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים  היועץעל ידי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב

 זה ו/או על פי דין. הסכםעל פי  היועץיפוי מוטלת על הך כי האחריות ו/או חובת השידו, בכפוף לכ

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב  34.22

ה ו/או איחור לא מוגבל, איחור במתן הודע, לרבות, אך היועץזו מפוליסות הביטוח על ידי של תנאי  מתנאי אי

ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או מנהליו ו/או  היועץשנעשו בתום לב על ידי בהגשת תביעה 

 עובדיו  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. 

זור ולהפקיד העתקים לח היועץ, מתחייב היועץועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים ממ 7 -לא יאוחר מ  34.23

הזה לרבות את אישור עריכת  הסכם( הנערכות בקשר עם הביטוחמסמכי של פוליסות הביטוח )בתוקף 

מתחייב לחזור  היועץ, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, לעיל 34.2בסעיף כאמור ( מסמך ו')הביטוח 

ביטוח ועדים הנקובים, מדי תקופת , במ(מסמך ו') היועץלרבות אישור ביטוחי  יטוחמסמכי הבולהפקיד את 

 זה על נספחיו. הסכםמחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בוכל עוד הינו 

כאמור ( מסמך ו')" היועץמצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי  היועץ 34.24

לתחילת ו/או להמשך מתן (, הינה תנאי מתלה ומקדים (1) מסמך ו') ובדיםת אי העסקת עו/או הצהר

את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה  היועץוהמזמין יהא רשאי למנוע מרותים השי

 שמסמכי הביטוח ו/או האישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

יקתם, על ידי , המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדהיועץיטוחי מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ב 34.25

יים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו ו/או להוות אישור בדבר בשינו המזמין  ו/או

על  היועץהתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של 

 עמו.אים מטעל המזמין ו/או על מי מהב או כדי להטיל אחריות כלשהיו/ או על פי כל דיןזה ו/ הסכםפי 

כאמור  היועץלמען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי  34.26

 זה, על נספחיו. הסכםפי  -על  היועץלעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות  34.25  –ו 34.2בסעיפים 
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רי הביטוח ת אישוהביטוח )מסמכי הביטוח( וא ין רשאי )אך לא חייב( לבדוק את העתקי פוליסותהמזמ 34.27

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  היועץכאמור לעיל ו היועץשיומצאו על ידי 

 (.היועץביטוחי זה ) 34להתחייבויותיו על פי סעיף 

את אישורי ת של המזמין ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות( ומצהיר ומתחייב כי זכות הביקור היועץ 34.28

בדוק את הפוליסות ואת אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על הביטוח וזכותו ל

מור, טיבם, המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי הפוליסות ואישורי הביטוח כא

זה  סכםהעל פי  היועץא המוטלת על לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיהיקפם, ותוקפם, או 

 ו/או על פי כל דין.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי  34.29

שרות נשוא הסכם זה ובתנאי בקשר עם ההתק היועץומדת לזכות זה )סעיף הביטוח( מהתמורה הע 34סעיף 

 אש. )שבעה( ימים מר 7, בכתב, ץהיועשהודיע על כך ל

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על המזמין, 

( בקשר עם התביעה לתגמולי הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם נגרמו היועץיושב ל

 וח, כאמור.הביט

בלבד, ובכל  היועץעצמית חלה על ום דמי הביטוח וההשתתפות המוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשל 34.30

 .מקרה לא על המזמין ו/או על מי מטעמו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות והוראות  34.31

ו לפי החוקים ות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנלביטוח לאומי, חוק ביטוח בריא החוק

, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הנ"ל, ובעיקר

ופת הסכם זה, הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תק

 ת שעל פי החוקים הנ"ל.זכאים לכל הזכויו

ועץ( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות זה )ביטוחי הי 34אה בסעיף מובהר בזאת, כי כל הור 34.32

ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על 

 פי הדין.

ת של הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודי ה)ביטוחי היועץ( ז 34ראות סעיף מובהר, כי הו 34.33

 ההסכם.

לא קיים ו/או לא האריך היועץ את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או לא ביצע ו/או  34.34

תשלום המגיע ממנו בחלקם, יהא המזמין רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין, לעכב כל 
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נספח אישור  קים מפוליסות הביטוח לרבותמוסכם בזה על המזמין כי עם הצגת העת  סכם זה.להיועץ לפי ה

ביטוחי היועץ )מסמכי הביטוח(, בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על המזמין, ישולם להיועץ הסכום 

 .המעוכב, כאמור

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי

המזמין יחסי עובד  צמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו לבין, כי הינו בעל עסק ע יועץספק, מצהיר הלמען הסר  .35

ו/או עובדיו לא יהיו  יועץוכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כקבלן עצמאי וכי ה ומעביד

תאם לכל ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהזכאים לתבוע  ו/או לקבל מהמזמין שכר עבודה ו/או כל תשלום 

 דין ו/או נוהג.

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ולקבל מהמזמין   יועץה אמור דלעיל מוסכם בזאת כימבלי לפגוע בכלליות ה .36

תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה 

 נוהג. רות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/אואח

 וצרת כל יחסים שהם בינם לבין המזמין.תם בביצוע העבודות אינה ימתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסק יועץה .37

בלבד ישא בעצמו ועל חשבונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו  יועץבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי ה .38

 ן ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.מי, למס הכנסה ו/או לכל רשות אחרת בגילמוסד לביטוח לאו

בלבד ישא בכל התשלומים המוטלים עליו כמעביד של  יועץגש בזאת כי הלי לפגוע באמור לעיל, מודבנוסף ומב .39

 עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר.

חרים להם יהיו ריות כלפי עובדיו עבור התנאים הסוציאליים והאבלבד ישא באח יועץכן, מודגש בזאת כי הכמו  .40

 י נוהג ו/או דין ו/או הסכם.זכאים על פ

מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על אף כל האמור בהסכם זה שררו יחסי  יועץה .41

ת ו/או לשפות את המזמין בסכומים אותם יחויב לפצו יועץובדיו לבין המזמין, מתחייב העובד מעביד בינו ו/או בין ע

 מזמין לשלם.ה

 חוזהאיסור הסבת ה
 

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסיבו כולו או מקצתו לאדם אחר וכן לא יהיה  יועץהסכם זה נערך עם ה .42

 חר.רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם א

חר, אלא אם קיבל לכך ו לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין לפי הסכם זה, לאלא יהא רשאי להמחות את זכות יועץה .43

 ה בכתב של גזבר המזמין.הסכמ
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, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, פשיטת רגל או הפך להיות פסול דין, ייחשב ההסכם הזה יועץאם חס וחלילה נפטר ה .44

 כאילו בוטל.

 ו/או מתן ארכה ע"י צד מהצדדים, לא יחשבו ולא המנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהיאי הגבה או  .45

מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד אותו צד מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותו, ושום  יתפרשו בשום פנים כויתור

 זכות ו/או יתרון שיש לאותו צד לא יגרעו מחמת כך.

להסכם זה וכל שינוי ו/או תוספת ם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים כל שינוי ו/או תוספת להסכ .46

 תוקף מחייב. ב לא יהיה להם כל ערך וכלשלא ייעשו בכת

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים
 

מו מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע שיועבר אליו ו/או מי מטע יועץה .47

 עקיפין.ך העלולה לסכל מטרת הסכם זה הן במישרין והן בבקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעלו בכל דר

אי למסור מידע כלשהו שאינו מותר לפרסום עפ"י חוק התכנון והבניה, בכל נושא הנמצא לא יהיה רש יועץה .48

ין, לכל אדם שאינו המזמין, במסגרת מתן השירותים למזמין ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים למזמ

וראותיו בקשר למזמין על מנת לקבל ה ועץייפנה ה –ובכתב מאת המזמין. בכל מקרה של ספק ללא אישור מפורש 

 לסודיות המידע.

 יודיע בכתב לעיריית הוד השרון על כל פרוייקט או עבודה נוספת שיקבל בתחום השיפוט שלה. יועץה .49

עניינים עם השירותים לספק שירותים מקצועיים שיש בהם משום ניגוד  לא יהיה רשאי יועץבתקופת ההסכם ה .50

להודיע על  יועץם ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים חייב הרים שאינם המזמין. אם קייהמוזמנים עבור גורמים אח

כך למהנדס ולא יספק שירותים לגורמים אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם חתום על ידי המהנדס ובכפוף 

 תנאים הנקובים באישור.ל

כ"ל משרד לוי שאלון בהתאם לחוזר מנל היועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומיתנאי לתחילת עבודתו ש .51

, במידת הצורך, על פי החלטה של היועץ המשפטי למזמין, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת 2/2011הפנים 

 היועץ עליו.

זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ מצב של ניגוד עניינים מוטלת על היועץ ובכלל יובהר כי האחריות להימנע מ .52

הוראות ההסדר, או בכל סוגייה אחרת העשויה להעמיד אותו במצב של מקרה של ספק בדבר יישום  משפטי בכל

ינים, חובתו של חשש לניגוד עניינים. במידה שחל שינוי בתוכן הצהרות היועץ בשאלון שמילא בדבר חשש לניגוד עני

 י ולפעול על פי הנחיותיו.למזמין, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנט היועץ לפנות אל היועץ המשפטי

 והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי מטעמו. יועץהוראות אלו יחולו הן על ה .53
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 יועצים
 

 בהתאם לצרכיו.נוספים להעסיק על חשבונו יועצים  יועץהמזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתיעצות עם ה .54

, לשתף עימו פעולה ולהיות יועץותו לעמוד בקשר שוטף עם א ץיועבתחום כלשהו מתחייב ה יועץכרו שירותיו של נש .55

 .החברהמתואם עם כל גורמי 

 זכויות הקניין הרוחני
 

, יועץצוע השרותים המוזמנים על ידי הכל התוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים האחרים שיוכנו במהלך בי .56

ימסור  יועץל דעתו. הבהם למטרותיו לפי שיקו , הינם קניין המזמין ורכושו והוא זכאי להשתמשעל פי חוזה זה

למזמין בתום תקופת ההסכם, או עם הבאתו של הסכם זה לידי גמר או עם ביטולו, סדרות מושלמות של התוכניות 

 והמסמכים האחרים האמורים, כשהם מעודכנים ומושלמים.וכן של החישובים והתיאורים 

מזמין בתוכניות ו/או בכל חומר שהוכן עד ביחס לשימוש שיעשה המוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל ס יועץה .57

 בהתאם לחוזה זה, לרבות, טענות בדבר זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.

צע ו/או להשלים ו/או לשנות את ין רשאי, בין בעצמו ובין על ידי מתכננים אחרים, לבמסכים כי המזמ יועץה .58

לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי יש לבצע את  יועץורה ומין שהוא, וההתכניות, בכל צ

לשהי. במקרה שנערך השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות מוסרית כ

 בי אותם שינויים.מאחריות לג יועץשינוי, משוחרר ה

לנציג  יועץבכל דרך שהיא, לרבות ביטולו ימסור ה או עם סיומו של הסכם זהעם סיום השירותים המוזמנים  .59

המזמין את התכניות, המפרטים וכל שאר המסמכים האחרים שהוכנו על ידו לרבות תכניות שהועברו לידיו בקשר 

 רויקט בפועל.פרויקט, כשהן מעודכנות, ומתארות כדבעי את ביצוע הפל

לבצע תוספות בניה משמעותיות או שינויים ההתקשרות לפי הסכם זה, במידה והמזמין יבקש, לאחר סיום  .60

משמעותיים במבנה, וככל שמהנדס העיר יקבע שאכן מדובר בשינויים או תוספות משמעותיים, יפנה המזמין בראש 

 ן הצדדים מתחייבים כי העבודות יוזמנו בנסיבותעל מנת להציע לו לבצע את עבודות התכנון. אי יועץל ובראשונה

 .יועץהללו מה

 עדיםהפרות וס
 

אחת או יותר מהתחייבויותיו שבהסכם זה, ולא תיקן  יועץמבלי לפגוע בזכויות המזמין לבטל הסכם זה, אם הפר ה .61

 ימים ממועד שפנה אליו המהנדס בכתב, יהיה המזמין רשאי לבטל ההסכם . 10ההפרה תוך 

ותרופה משפטית אחרת ככל ל, לתבוע ולקבל כל סעד יה רשאי, בנוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיהמזמין יה .62

 שייראו בנסיבות המקרה.
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 ביטול ההסכם
 

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא, ובלבד שהצד המבקש להביא  .63

 יום. 30 –בהתראה שלא תפחת מ  הסכם זה לידי סיום ימסור על כך הודעה למשנהו

זכאי לקבל את החלק היחסי בלבד בגין שכרו עד לשלב ביטול ההסכם,  ץיועכאמור, יהיה ה יועץההופסקו שירותי  .64

ימציא למזמין את כל המסמכים ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם  יועץבהתאם להסכם ובלבד שה

פיצוי ו/או תביעה ו/או שירותיו.מילוי האמור, יהווה סילוק לכל טענת  להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו נפסקו

 בקשר להפסקת עבודתו. יועץרישה של הד

 ויתור על זכויות  .65

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו להם בהסכם זה וביטל  יועץהשתמש המזמין או ה .66

לת תביעה או למזמין עי יועץ, כולו או מקצתו, לא תהיה לאת ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו

או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע  יועץו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת וההכלשהי נגד משנ

פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה 

 האחרת.

המקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל מרשאי המזמין, בכל אחד  מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה .67

, ועצם חתימתו של יועץלמסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי ה

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. יועץה

 שונות

 דין, במקרהעפ"י עפ"י ההסכם ו/או  הנתונות לו מהזכויות כלשהי אכף באיחור, זכות לא אכף מי מהצדדים, או .68

האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה  מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות

 ובכתב ע"י הצדדים. ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש

ל פי חוזה זה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים תיו עם איזה מהתחייבויוכל צד אשר יפר או לא יקיי .69

 וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

שיש בהם כדי זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי  יועץהבכל מקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה  .70

 להפריע לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדרך של בקשה לצו מניעה.ו/או לעכב 

יובהר בזאת כי היה והמזמין  יבחר שלא לבצע תוכנית כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין ו/או לעכב את ביצועה   .71

 הסכם זה. טענה ו/או תביעה כנגד המזמין, בכפוף להוראות כל יועץמכל סיבה שהיא,  לא תהא ל
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 עותוהוד כתובות
 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .72

ביום המסירה, אם  –כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד  .73

תוך יום עסקים אחד מקבלת  –חה בפקסימיליה שעות מעת המסירה ואם נשל 72כעבור  –נשלחה בדואר רשום 

 נה.ור על העברתה התקיאיש

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

 
________________________    _______________________ 

 יועץה        המזמין
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 'המסמך 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 

 
 

ת בזאת _______ מצהיר/ה ומאשר/____ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא ______אני הח"מ, __________
 כדלקמן: 

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. ________________ )להלן: 

, תחזוקה ותפעול לריכוז, גיבוש וכתיבת מכרז להקמהבקשה להגשת הצעת מחיר בקשה להגשת הצעת מחיר "( המציע"
ים ציבוריים בהוד השרון )להלן: "השרותים", ת על צילום וידיאו בשטחשל מערכת מצלמות אכיפה המתבסס

 "הפרוייקט"(

 
ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה  .1

מור בהצהרה זו, יהווה ההצעה, וככל שהמציע יזכה בהליך, אי נכונות הא יסודית של תנאי הההליך ולהביא לפסילת
די שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל י-פרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלה

 זכות תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 
 
 וד השרון או עובד תאגיד עירוניהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית ה .2

 
 : )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן174סעיף הובאו לידיעתי הוראות  הריני לאשר כי .2.1

 
פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי  )א( .174

זה שנעשה עם העיריה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חו-עצמו או על ידי בן
 .ובשום עבודה המבוצעת למענה

 
 [:ולהשלים את הסעיף הרלבנטילסמן  נאהריני להצהיר כי ] .2.2
  

 .איננו עובדים בעיריית הוד השרון או בתאגיד עירוני השייך לעיריית הוד השרון אנוכי ובן/בת זוגי  .2.2.1
 
 : או

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .2.3

 
עדה המקומית עיריית הוד השרון או הוטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד למי .2.3.1

 לתכנון ובנייה הוד השרון. 
 

בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות,  –" קרובלעניין הצהרה זו: "
של אח או אחות )גיס/ה(, אח או  זוגהורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן 

 ת דוד/ה;ג )גיס/ה(, בן דוד/ה, באחות של בן הזו
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה במכרז(  .2.4

כי עובד  לבין החברה , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד החברה ולא ידוע לי
 ישרין ובין בעקיפין. החברה נגוע או מעוניין בהסכם, בין במ

 
 קרבת משפחה לנבחר ציבור הצהרה בדבר .3

 
 א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן: 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1
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מהאמורים חלק  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד א. )א(122

הל או עובד אחראי ברווחיו או שאחד מהם מנהעולה על עשרה אחוזים בהונו או 
בן זוג, הורה,  –בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב" 

 בן או בת, אח או אחות
 

 [:להשלים את הסעיף הרלבנטינא לסמן והריני להצהיר כי ] .3.2
 

 וד השרון ת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית הלמיטב ידיעתי, אין לי קרב .3.2.1
 

 או
 

 רבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:  יש לי ק .3.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

________________________________________._______ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
ן הזוג )חם הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות, הורה של בבן זוג, הורה, הורה של  –" קרוב"

או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג 
 )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 
מכרז( לבין החברה, ן המציע )אם יזכה בין המן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בימבלי לגרוע  .3.3

לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית הוד השרון  ולא ידוע לי כי 
 פין. ן ובין בעקילנבחר ציבור בעיריית הוד השרון  יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרי

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .4

 
נים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר במועצת עיריית הוד לאשר כי במהלך שלוש הש הריני .4.1

 השרון ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית הוד השרון. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
גוף המנהל מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או חבר בון )או גוף יו"ר דירקטורי ":נושא משרה"

מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול של התאגיד(, 
 או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;

 
 
ועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון,  אחד מאלה: הנכון למועד חתימת הסכם זה,  ":תאגיד עירוני"

 ית לפיתוח בע"מ.  שרון חברה כלכלית עירונהוד ה
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר במועצת עיריית הוד  .4.2
חמש השנים השרון ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית הוד השרון, וכי במהלך 

 פורטו לעיל. מועמד לאחד התפקידים ש שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי
 

 ן סעיף זה:לעניי
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יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור )או חבר בגוף המנהל  ":נושא משרה"

הל תפעול של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנ
ועדת ביקורת;מנהל פנימי או חיצוני(, ראש או אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )

 נהל או מנהל אגף.מי
 
נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון,   ":תאגיד עירוני"

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.
 

עיל, חד התפקידים המפורטים לשנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באככל שבמהלך שלוש ה
נא לפרט את הדברים )התפקיד בו  –השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו  ו/או במהלך חמש

 כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 
 
_____________________________________________.________ 
 

______________________________._______________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

 
 הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים אישיים לנבחר .4.3

 עירוני.בכיר בתאגיד  רית הוד השרון  או עובדציבור בעיריית הוד השרון ו/או לעובד בכיר בעי
 

 לעניין סעיף זה:
 
כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית הוד השרון במהלך שלוש  ":נבחר ציבור"

השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה 
ת הנים יותר במועצת עירייסיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכמכל 
 השרון;הוד 

 
מנכ"ל החברה, סגן המנכ"ל, מזכיר החברה, מהנדס החברה, סגן מהנדס החברה,  :"עובד בכיר בעירייה"

גזבר החברה, סגן גזברות החברה, מבקר העיריה, יועץ משפטי לעיריית הוד השרון, 
הל התשלומים, מנהל מינהל או אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנוטרינר החברה, 

 ם; העובדיחברי ועד 
 

 כהגדרתו לעיל; "תאגיד עירוני": 
 

 מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או מבקר בתאגיד;     "מנהל בתאגיד עירוני":
 

נא  –תים לאחד הגורמים המפורטים לעיל ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירו
ובד שסופקו לו השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות או הע הדברים )שם נבחר הציבורלפרט את 

 השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 
 
 
 

._____________________________________________________ 
 

________________________________._____________________ 
 

__________________________________________.___________ 
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הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי החברה שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע בהליך ו/או  .5

כי  חרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתבררההסכם שנכרת מכוחו בין המציע החברה ו/או כל התקשרות א
עת את התקשרות החברה בהסכם בשל ניגוד ת או שקיימת מניעה המונהצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקו

לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו עניינים ו/או קרבת משפחה, 
ו זכות ו/או תביעה כנגד החברה, בגין ביטול בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/א, ואני מוותר של הסכם זה

 קשרות בנסיבות אלה. ההת
 

ריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל אשר ה .6
 הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
העמיד אותי/ את המציע במצב של שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות לאני מתחייב כי במקרה בו יחולו  .7

 המשפטית של החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה.אעביר את המידע למחלקה ניגוד עניינים, 
 

 
___________________ 

 חתימה
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 אישור ביטוחי "היועץ" -מסמך ו' 

 __________________ תאריך הנפקת האישור ביטוחיםאישור קיום 

תאם למידע המפורט בה. המידע המפורט ח בתוקף, בהישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוא
ן באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבי

סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי
 אישור.ה

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה קש האישורמבמ
  שם שם

 שירותים  ☒

 ייעוץ, תכנון. ☒
 

 

 מזמין שירותים. ☒

 .חברה כלכלית עירונית ☒
 

חברה הוד השרון 
כלכלית עירונית 

 לפיתוח בע"מ
ו/או עיריית הוד 

 השרון

 

 ת.ז./ח.פ. ח.פ.
512807637  

 מען מען

 1 רחוב הנגר
 .4501305ן הוד השרו

 

 

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

האחריות/ גבול 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 ציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'יש ל מטבע סכום

, 315, 312, 307, 304, 302 ₪. 2,000,000     צד ג'
321 ,322 ,328. 

 6,000,000     אחריות מעבידים
20,000,000 

.₪ 

.₪ 
)עיריית הוד  308 ,304

 . 328, 319, 309 השרון(

, 321 ,309, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     אחריות מקצועית
325 ,326 ,327 ,328 ,332 (6 

 חודשים(.

 

 (:ג'בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ם המפורטים )בכפוף, לשירותיפירוט השירותים 

 שירותים   ☒
ת אכיפה בקשה להגשת הצעת מחיר לריכוז, גיבוש וכתיבת מכרז להקמה, תחזוקה ותפעול של מערכת מצלמו 9/2020הליך 

 .)להלן: "השרותים", "הפרוייקט"(בהוד השרון וידיאו בשטחים ציבוריים נייחות המתבססת על צילום 
 

 הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית: 

 חריגה בתום לב מסמכות. .1

 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .2
 
 

 אחריות מקצועית: צד שלישי ות האחריות בביטוח גבולו
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 אחריות מקצועית: צד שלישי ות האחריות בביטוח גבולו
אחריות מקצועית, הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה צד שלישי והאחריות בפוליסות לביטוח  ם כי גבולותהננו מאשרי

 בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
 

 :הפרה בתום לב
וד השרון האיזו מפוליסות הביטוח על ידי השוכרת, לא יפגעו בזכויות  הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןרה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ חב
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 30א שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אל

 ביטול.למבקש האישור בדבר השינוי או ה
 

 ימת האישורחת
 המבטח:
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 הצהרת אי העסקת עובדים -( 1מסמך ו' )

 
 __________תאריך : 

       לכבוד
הוד השרון חברה כלכלית עירונית  בע"מ )להלן : 

 "המזמין"( 
 1רחוב הנגר 
 הוד השרון

 א.ג.נ.,

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון:  
  

 9/2020ליך  ה
לריכוז, גיבוש וכתיבת מכרז להקמה, תחזוקה ותפעול של מערכת מצלמות אכיפה הצעת מחיר  בקשה להגשת

 המתבססת על צילום וידיאו בשטחים ציבוריים בהוד השרון )להלן: "השרותים", "הפרוייקט"(

 ו/או ההסכם, "בהתאמה"(.)להלן: "השירותים"  
 

 י האמור בחוזה שבנדון אינני מעסיק עובדים.רותים הניתנים לכם על פהריני מצהיר בזאת כי במסגרת השי .א

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

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

 )חבות מעבידים( להסכם. 2שבנדון  ובנספח אישור הביטוח )מסמך ו'( סעיף  ים כמתחייב על פי החוזהמעביד

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

 חוזה שבנדון.מתוקן כמתחייב מה

 
 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  היר()שם המצ

 
 

 

 


