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חלק א' -מכרז פומבי מס' 105/2017
-

מכרז למתן שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי שירותים הנדסיים לחברת יעדים – החברה העירונית
לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן" :יעדים" ו/או "החברה" ו/או "המזמינה").

-

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום שני ,ה 25.09.2017 -עד השעה .15:00
הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תתקבל.
משרדי החברה יהיו סגורים בין הימים .20-23.9.2017

-

ניתן לעיין במסמכי המכרז ובעדכונים שוטפים במהלכו באתר חברת יעדים:
.www.yeadim7.co.il

-

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע
בע"מ ,ברחוב בן צבי  4בבאר-שבע ,בימים א' עד ה' החל מיום  22.08.2017בין השעות 09:00
–  ,16:00תמורת סך של  ,₪ 500סכום אשר לא יוחזר.
הצעה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

-

המסירה תיעשה ידנית במשרדי חברת יעדים ,בכתובת הנ"ל ,בתיבת המכרזים שבחדר
הישיבות ,זאת בימים א'–ה' ,בין השעות  .16:00 – 09:00את המעטפה יש להחתים
במזכירות חברת יעדים בחותמת "נתקבל" ,תוך ציון מועד ושעת ההגשה ,בטרם הכנסת
המעטפה לתיבת המכרזים.

-

רשאים להשתתף בהליך יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל ,והעומדים במועד הגשת
ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

-

יעדים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

-

מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ,ו"הצעה" ,בגוף הפרסום ומסמכי ההליך נועד רק לצרכי
נוחות ,ואינו בא להכשיר את המסמכים שיוגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י
דיני המכרזים.

-

ה"מציע" הינו המשרד או היחיד ,אשר יגיש מועמדותו למכרז ,והוא כולל את המועמד
המוצע מטעמו ואת הצוות המגבה ,כפי שיוגדר בהמשך.
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לוח זמנים לביצוע
מועד

אירוע

 03.09.2017עד השעה 12:00

המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה (כפי ההנחיות
בסעיף .12ז)

 25.09.2017עד השעה 15:00

המועד האחרון להגשת הצעות
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הזמנה להציע הצעות – מכרז 105/2017
יעדים ,החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ (להלן ולעיל" :החברה" ו/או "יעדים"
ו/או "המזמין") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי לחברה.

 .1רקע כללי
יעדים ,הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית באר-שבע (להלן" :העירייה") ומשמשת
עבורה זרוע ביצוע בניהול ופיתוח אזורי התעשייה הפרושים בעיר ,השווקים העירוניים (השוק
העירוני והשוק הסיטונאי) ,לרבות ניהול נכסי השוק העירוני מול חוכרים ושוכרים ,פעילות
בפארק ההיי-טק ,זאת בצד בחינה וקידום יזמים ויוזמות.

 .2תיאור התפקיד
על כל מציע לעמוד בתנאי הסף ובדרישות הנוספות ,הכל כדלקמן:
תנאי הסף למכרז
רשאי להשתתף במכרז ,מציע העומד בכל התנאים הבאים ,ואשר המציא את כל המסמכים
הדרושים ,להוכחת עמידתו בתנאים אלו:
א.

המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל ,בעל משרד פעיל לתכנון ובקרה של
פרויקטים (מיזמים) הנדסיים פעילים.

ב.

המציע יציג מועמד שהינו שותף במשרדי המציע או עובד במשרדו ,והינו בעל השכלה
אקדמאית בהנדסה אזרחית ו/או הנדסת בניין ,ממוסד אקדמי מוכר .לצורך הוכחת
העמידה בתנאי זה על המציע לצרף צילום תעודות הסמכה (ממוסד המאושר ע"י המל"ג).

ג.

המועמד מטעם המציע וכן הצוות המגבה מטעמו ,הינם בעלי ניסיון מקצועי קודם מוכח
העונה על אחת מהדרישות כדלקמן (להלן" :בעל ניסיון"):
-

ניסיון של  5שנים לפחות (בין השנים  )2009-2017בביצוע ,בדגש על
פרויקטים בתחום התשתיות והפיתוח.

-

ניסיון של  5שנים לפחות (בין השנים  ,)2009-2017בתחום התכנון וניהול
הפרויקטים ,מתוכן  3שנים לפחות בביצוע.

לצורך עמידה בתנאי האמור ,ימלא המציע את נספח  1שעניינו טבלת "ניסיון מקצועי של
המועמד ושל הצוות המגבה".
בעניין זה יצוין כי בבחינת אמות המידה לבחינת ההצעה הזוכה ,כפי שיפורט בהמשך,
יינתן יתרון לבעלי רקע בעבודה עם רשויות מקומיות או בעבודה עם תאגידים עירוניים.
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ד.

למציע צוות הנדסי קבוע ,המונה  2מהנדסים אזרחיים /בניין לפחות ,בעלי תואר אקדמי
בתחום ההנדסה האזרחית ו/או הנדסת בניין והם בעלי ניסיון זהה לפחות לניסיון
המועמד מטעם המציע ,לצורך גיבוי עבודתו ומסגרת פעילותו (להלן" :הצוות המגבה").
יובהר כי אישור המל"ג ונספח  ,1אשר נדרשים מהמועמד במסגרת סעיף  ,2יצורפו גם
עבור כל אחד מחברי הצוות המגבה מטעם המציע.

ה.

המועמד מטעם המציע וכל אחד מחברי הצוות המגבה ,הינם בעלי רישיון נהיגה ישראלי
בתוקף ורכב זמין לכל צרכי הנסיעות במסגרת תפקידם.

ו.

המציע מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976-בתוקף ,במועד הגשת ההצעות למכרז.

ז.

המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק .על המציע לצרף
אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ ,אישור על ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור
בתוקף.

ח.

המציע ונותני השירותים מטעמו ,אינם מצויים בניגוד עניינים מול החברה בכל הקשור
לניהול פרויקטים הקשורים אליה ,ובכלל זה קשרי עבודה (חוזיים ו/או אחרים) מולה
ו/או שירותים אחרים הקשורים לתכנון ו/או ביצוע פרויקטים הקשורים אליה ,למעט
מתן שירותי ייעוץ מקצועיים לחברה ,אשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהפרויקטים
ו/או קשורים אליהם.

ט.

המציע נעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי
כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם
חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א.1981-
באם המציע תאגיד  -היעדר הרשעה כאמור גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.
לצורך עמידה בסעיף זה ,יצרף המציע תצהיר היעדר הרשעה ,בנוסח המפורט בנספח ,2
חתום ומאומת.

י.

המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד ,אשר רכשה את מסמכי המכרז :כל מסמכי
המכרז ,לרבות ערבות בנקאית יהיו רשומות על שמו של המציע .בכל מקרה לא תותר
השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות.

יא.

על כל מציע ,לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק א'-י' לעיל.
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דרישות נוספות:
מציע אשר הצעתו תיבחר (להלן ולעיל" :הזוכה") ,ירכז את מכלול ההיבטים ההנדסיים הקשורים
בכל פעילותה של החברה ,ובכלל זה את הפעולות הבאות ,בכללן:
א .אחריות על כל היבטי הניהול השוטף של תחום ההנדסה בחברה ,ובכלל זה גם עמידה
בלו"ז הפרויקטים ובהיקפי התקציבים המאושרים ,הכנת אומדנים ,מפרטים וניירות
עבודה ,וכן האחריות לביצועם במסגרת התפקיד.
ב .אחריות לביצוע מדיניות החברה ,שותפות בגיבוש ראייה אסטרטגית והצבת מטרות
ויעדים.
ג .הטמעת מדיניות החברה בכלל תחומי אחריותו הניהולית והמקצועית.
ד .פיתוח התשתית הניהולית והמקצועית בתחום פרויקטים שעניינם פיתוח ושדרוג תשתיות
ובכלל זה :אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על הליכי התקשרות עם מתכננים ,מנהלי
פרויקטים ,יועצים ,ספקים וקבלנים בתחומי עבודות תשתית ,פיתוח ועבודות בנייה.
ה .ליווי הליכי תכנון ותיאום הנדסי לפרויקטים בתחום עבודת התשתיות ,הפיתוח והבנייה.
היכרות מעמיקה עם תחומי ניהול פרויקטי הבינוי.
ו .ניסיון מוכח בניהול /פיקוח על חברות ניהול /מנה"פ/מפקחים.
ז .אחריות לקידום ופיתוח מספר פרויקטים הנדסיים במקביל.
ח .הקמה וניהול של מערכת הבקרה והמעקב של כלל הפרויקטים מטעם החברה ובכלל זה:
למידת פרטי כל פרויקט של החברה ,אתר הפרויקט ומאפייניו המיוחדים ,למידת רקע
תכנוני סטטוטורי ופיזי ,למידת תנאים להיתרים ,לביצוע ולאכלוס ,למידת תנאים,
דרישות וציפיות של גורמים שלישיים שיש להם נגיעה בפרויקט ,ליווי התכנון ,מעקב
ופיקוח על הביצוע ועמידה בלוח הזמנים הכללי של הפרויקט ,ניהול התקציב ,אישור
חשבונות וקיום קשר רציף עם המתכננים ,מנהלי הפרויקטים ,והקבלנים המציעים,
קבלת הנחיות ויעדי חברת יעדים והעירייה בקשר לפרויקטים ,לרבות בדיקת חשבונות,
פיקוח על התקדמות ביצוע ,עמידה בלוחות זמנים ,באיכות ובתקציב.
ט .ליווי החברה ומנהליה בכל הקשור לניהול מו"מ ,ניהול תביעות משפטיות וייעוץ הנדסי
שוטף לחברה ולעובדיה.
י .כתיבת נהלי עבודה.
יא .מכרזים  -קידום הליכי מכרז (תכנון וביצוע) והליכי בדיקת הצעות המשתתפים ,ניהול
וארגון הכנת מכרזים ,ליווי הליכי המכרזים ,אחריות להכנת המכרזים הכוללת הכנת
מכרז בפן ההנדסי ,בדיקת אומדניו ,הרכבת כתבי כמויות ,תכניות ,מפרטים ,הקפדה על
ביצוע תקני של הוראות הביצוע וכן על אכיפת הבטיחות במהלך הביצוע.
יב .ייצוג החברה בכל הנוגע להיבטיה ההנדסיים בהתאם לדרישתה ,בפן המשפטי ,כולל:
חתימה על תצהירים ,ייצוג בפני הערכאות המשפטיות וכיו"ב.
יג .למידת הפעולות המבוצעות בצירי הפעולה האחרים ועדכון שוטף בהתקדמותן ,על מנת
להסתנכרן עם הפעילות הנדרשת בציר התכנוני-הנדסי ,עליו הזוכה אמון .בתוך כך ,יידרש
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הזוכה לשבת וליטול חלק פעיל בישיבות היגוי רב-ציריות ,לסנכרון הפורומים הנדרשים
בהתקדמות התכנון והביצוע ,כמו גם להסתנכרן לצרכים התכנוניים/ביצועיים שיידרשו
על מנת לקדם את צירי הפעולה האחרים ,לרבות התאמת הדרוש.
יד .עבודה מול כלל הגורמים בעלי העניין בתחום התכנון ופיתוח התשתיות ברשות המקומית,
לרבות מול גורמים סטטוטוריים אחרים .בכלל זה ,ניהול ממשקי רגולציה מול משרדי
הממשלה ויתר גורמי הרגולציה.
טו .סיוע למנכ"ל החברה בקידום פרויקטים בכלל תחומי פעילות החברה ,ביצוע בדיקות
היתכנות וכדאיות.
טז .עריכת אומדנים הנדסיים לפרויקטים.
יז .ארגון ,ניהול ותיעוד כלל התהליכים ,בצורה סדורה.
יח .השתתפות פעילה במפגשי שיתוף ציבור ובצוותי התכנון השונים של הפרויקט.
יט .מיפוי חסמים הנדסיים בפרויקט והצגת הצעות להסרתם ,לרבות לו"ז ביצוע ואבני דרך
לטיפול.
כ .הכנת תכנון תקציבי ותזרימי לציר ההנדסי ,מעקב אחר עמידה במסגרות תקציביות
מאושרות ,תקציבי קדם מימון ,תקציב הפרויקט על סעיפיו וצירי הפעולה שבו ,ווידוא
קיום תזרים מזומנים חיובי בפרויקט ,התראות מוקדמות אודות חריגות ממסגרת
תקציבית כלשהיא ,מתן הסברים אודות חריגות צפויות וחריגות שהתהוו בפועל ,מתן
המלצות לנקיטת פעולות לסגירת החריגות ,מעקב אחר ביצוע הפעולות עפ"י החלטות
יעדים וסגירת החריגות בפועל.
כא .הכנת פרוטוקולים ו/או מצגות ו/או ניירות עמדה ו/או תחשיבים ו/או כל מסמך אחר
הנדרשים ביחס לפרוייקטים ההנדסיים  -מההיבט הניהולי והמקצועי גם יחד ו/או כפי
שיידרש ע"י מנכ"ל החברה.
כב .אחריות על ביצוע חפיפה מלאה ,הכוללת בין היתר היכרות עם כלל הגורמים המקצועיים
העובדים עם החברה.
כג .כל דרישה מקצועית נוספת אשר תידרש ע"י מנכ"ל החברה או מי מטעמו.
לצורך הגשמת הדרישות הנוספות ,כאמור ,תידרש מן הזוכה זמינות מלאה לדרישותיה של
החברה ,ובכלל זה נוכחות של המועמד מטעמו ברוב ימות השבוע ,במשרדי החברה ו/או
באתריה השונים.

 .3צוות הניהול הנדרש
א .כאמור בדרישות הסף ,הזוכה יידרש להקצות צוות מגבה ,לטובת מתן השירותים ,לצורך גיבוי
פעולותיו והבטחת הרציפות בתפקיד ,לכשיידרש.
ב .יודגש כי הצוות המגבה יגבה את פעילותו ולא יצטרך להיות חלק מעבודתו בשגרה.
ג .לצורך עמידה בתנאי זה ,המציע יציע צוות הנדסי קבוע המונה  2מהנדסים אזרחיים /בניין
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לפחות ,בעלי תואר אקדמי בתחום ההנדסה האזרחית (לכולם) והם בעלי ניסיון זהה לפחות
לניסיון המועמד.

 .4היעדר ניגוד אינטרסים
המציע וכן כלל העובדים מטעם משרדו (ולא רק הצוות המגבה המוצע) ,וכן חברות בשליטת
המציע ,או בשליטת מי שהינם בעלי השליטה במציע ,וכן בעלי המקצוע וממלאי התפקידים
שפורטו ע"י המציע במסגרת מסמכי ההליך ,וכן מי שיועסקו על ידי המציע לצורך מתן
השירותים שבהליך זה ,חייבים להיות כאלו שאינם מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד
אינטרסים קיים או פוטנציאלי עם מילוי תפקידו של המציע במתן השירותים נשוא ההליך.
היעדר "מצב של ניגוד אינטרסים" לעניין זה הינו:
א .המועמד ,הצוות המגבה וכלל עובדיו ,כולל כל המנויים לעיל ,לא עוסקים ולא יעסקו
בביצוע ניהול פרויקטים ו/או מתן שירותים הקשורים לניהול פרויקט אשר מבוצע מטעם
החברה .לעניין זה ,איש מבין המנויים לעיל איננו במישרין או בעקיפין בעל מניות ,שותף
או בעל זכויות כלשהן בחברת ניהול פרויקט כאמור ,ואיננו מועסק ולא יהיה מועסק ע"י
חברת ניהול פרויקט כאמור ,והכל ביחס לחברת ניהול פרויקט שיש לה עניין כלשהו
באתרים לגביהם יינתנו ע"י המציע שירותים נשוא הליך זה ו/או אתר אחר של עיריית
באר שבע ו/או חברות הבת שלה.
ב .המציע ונותני השירותים מטעמו ,אינם מצויים בקשרי עבודה (חוזיים ו/או אחרים) מול
החברה ו/או שירותים אחרים הקשורים לתכנון ו/או ביצוע פרויקטים הקשורים אליה,
למעט מתן שירותי ייעוץ מקצועיים לחברה ,אשר אינם מהווים חלק אינטגרלי
מהפרויקטים ו/או קשורים אליהם.
ג .המציע איננו עוסק ולא יעסוק בביצוע עבודות קבלניות ,לרבות ,אך לא רק ,עבודות
פיתוח ועבודות הנדסיות ,ואיש מבין המנויים לעיל איננו במישרין או בעקיפין בעל
מניות ,שותף או בעל זכויות כלשהן בחברה קבלנית כאמור ,ואיננו מועסק ולא יהיה
מועסק ע"י חברה קבלנית כאמור ,והכל ביחס לחברה קבלנית שיש לה עניין כלשהו
באתרים לגביהם יינתנו ע"י המציע שירותים נשוא הליך זה ו/או אתר אחר של עיריית
באר שבע ו/או חברות הבת שלה.
ד .למציע ,לצוות המגבה ולכלל עובדיו ולכל המנויים לעיל ,אין ולא תהיינה במישרין ו/או
בעקיפין ,זכויות כלשהן לגבי המקרקעין באתרים לגביהם יספק המציע שירותים עפ"י
הליך זה.
ה .למציע ולכל המנויים לעיל ,אין ולא יהיה עניין משל עצמם או עניין אחר כלשהו ,זולת
עניינה של יעדים ,באתרים לגביהם יינתנו ע"י המציע שירותים עפ"י הליך זה ,ו/או
בעבודות הפיתוח המתוכננות ו/או המבוצעות בהם ו/או בהתקשרות שבין המציע ו/או
יעדים לבין צד שלישי כלשהו בקשר אליהם.
ו .המציע וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם ,במישרין או בעקיפין ,לבעלי
זכויות ו/או בעלי ענין ו/או יזמים שירכשו זכויות באתרים בהם ייתן המציע שירותים
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נשוא הליך זה ,או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהן.
ז .המציע וכל המנויים לעיל אינם עוסקים ולא יעסקו במתן שירותים כלשהם ,במישרין או
בעקיפין ,לחברות אחרות המשמשות בעת הגשת ההצעה או שישמשו בעתיד כחברות
מנהלות עבור יעדים ,אלא אם כן ניתן לכך אישור יעדים מראש ובכתב.
המציע וכל המנויים לעיל ,יודיעו ליעדים לאלתר על כל חשש להיווצרות מצב של ניגוד עניינים
בין המציע או מי מהמנויים לעיל ,לפי העניין ,לבין ביצוע תפקידו של המציע בהתקשרות עפ"י
הליך זה .ההכרעה בשאלת היעדר ניגוד עניינים תהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
יועמ"ש יעדים.
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות (פורסם בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים מס'  2/2011ביום א' בניסן התשע"א 5 ,באפריל  – )2011על המציע שייבחר למלא שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים ,אם יידרש לכך וזאת כתנאי
לכניסתו לתפקיד ,והכל בהתאם להוראות הנוהל.

 .5תקופת ההתקשרות-
תקופת עבודתו של המציע הזוכה תהא מיום מתן צו התחלת העבודה ולמשך  12חודשים עם 4
אופציות ,השמורות לחברה בלבד ,להארכה של שנה נוספת כל פעם (בסה"כ תקופת ההסכם
המצטברת מיום מתן צו התחלת העבודה לא תעלה על  60חודשים).
הסכם העסקה (להלן" :ההסכם") ,מצורף כנספח .4

 .6התמורה
האומדן עבור מתן השירותים של המציע הינו ( ₪ 41,000להלן" :האומדן הגלוי").
במסגרת ההצעה ,יציע המציע אחוזי הנחה לאומדן ,כאמור בנספח  – 3הצעת המחיר.

 .7כוח אדם
א.

המציע מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים ,לצורך
ביצוע התחייבויותיו.

ב.

המציע מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים ,וכי אין
בהתקשרותו עם החברה ,כדי ליצור בין המציע או מי שמועסק על ידו לחברה ,או מי
מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

ג.

המציע מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום
העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
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והאחריות ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והחברה לא תהא
אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.
ד.

המציע מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה ,או כנגד מי
מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין המציע ו/או של אדם המועסק על ידו לבין
החברה ,ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

ה.

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי
החברה הינה מעבידתו של המועמד ,ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו,
מתחייב המציע לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות
הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

ו.

המציע מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה
על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי
שונה מהמוצהר בסעיף זה.

ז.

המציע מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ח.

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות המציע ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי המציע.

ט.

כן מצהיר המציע ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם
מהחבר ה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו ,כי בינו
לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של המציע כעובד על
בסיס  60%מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ,ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך
מלכתחילה והיועץ ישיב לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את ההפרש בשיעור 40%
מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום
בפועל  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על-פי דין.

י.

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על-ידי המציע ,ובין
אם תועלה על-ידי עובד של המציע (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם
ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את המציע כמחוייב בהשבה דלעיל לפני
ביצוע תשלום כלשהו למציע.
לצורך מילוי סעיפי כוח האדם ,המציע יחתום על נספח  -5נספח הבהרת מעסיק.

 .8ביטוח
הזוכה בהליך יקיים ביטוחים לאחריותו לכל תקופת אחריותו החלה על פי דין עפ"י הנחיות
פרק הביטוח ואישורי ביטוח הכלולים בנוסח בנספח ב' להסכם העבודה המסומן כנספח .4
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הזוכה ימציא העתקי פוליסות ביטוח ו/או אישור על ביצוע ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם
הקשורות לפרק הביטוח ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 .9חתימה על הסכם
כאמור ,הזוכה יחתום על נוסח הסכם מתן שירותים ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,וינהג
לפיו .הזוכה יידרש לחתום על ההסכם בתוך  10ימים מהמועד בו יימסר לו על זכייתו ,וכן
להמציא במעמד זה את כל המסמכים הדרושים על פי ההסכם.

 .10אמות המידה לבחינת הצעת המציע
א .ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי ( )20%ושל ניקוד איכות (.)80%
ב .הניקוד למרכיב הכספי ( 20%מהניקוד המשוקלל) ,ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס
לאומדן המוצע כך שההצעה שתנקוב בסכום הנמוך ביותר תזכה למלוא הניקוד ( 20נק') ,וכל
הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.
ג .הניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ייקבע הן בהתייחס לנספחים ,ההמלצות והממליצים
שיוגשו במסגרת ההצעה ,והן מתוך ראיון התרשמות מהמציע ומהמועמד מטעמו .בחינת
ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י יעדים.
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

ט.
י.

היה ותזכינה שתי הצעות לניקוד משוקלל זהה אשר יהא הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר –
תועדף ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה יותר במרכיב האיכות.
יעדים תהא רשאית ,לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין.
וועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים ,באם תמצא זאת לנכון ,אישורים נוספים על
עבודות או הזמנות שביצעו .כן תהא וועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים ,במהלך העיון
בהצעתם ,הסברים וניתוח של הצעתם ,והמציעים יהיו חייבים למסור את ההסברים
והניתוחים הללו לוועדת המכרזים או למומחה מטעמה.
יעדים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים וכל
הוכחה שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר
דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא הליך זה ,להציג כל מסמך או אישור ,לרבות
המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים שעליו לצרף
להצעתו כמפורט במסמכי ההליך ,ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים תפעוליים
וכספיים ,והמציע חייב לספק ליעדים את הפרטים וההוכחות הנדרשים.
אם המציע יסרב למסור פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית
יעדים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
אין יעדים מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ,או כל הצעה שהיא,
ויעדים רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים ,כשירותם ,ואופן עבודתם בעבר ,לרבות
במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.
יעדים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו.
במקרה שכזה ,לא תהיה למשתתפים בהליך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
יעדים שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות נשוא הליך זה
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יא.

יב.

יג.
יד.

טו.

טז.

יז.
יח.

בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד ,בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה בהליך.
אי-השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל
הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
יעדים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,
או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההליך ,שלדעת יעדים מונע הערכת ההצעה
כדבעי.
יעדים שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא,
במידה שוויתור שכזה לא יגרום כל נזק ליעדים ולא יפגע ,לדעת יעדים ,בעקרונות השוויון.
יעדים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה
קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין
המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי
ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,בין אם ביחס
לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ,ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות ההליך או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההליך ,שלדעת יעדים מונע
הערכת ההצעה כדבעי.
יעדים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם יעדים ו/או
העירייה ו/או יחידת סמך שלה ,ישירות או דרך גוף אחר ,ולא עמד בסטנדרטים של השירות
הנדרשים בהליך או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו .במקרים אלו תינתן
למציע זכות טיעון לפני מתן חוו"ד סופית .זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בע"פ וזאת
בכפוף לשיקול דעת וועדת המכרזים .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה
בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההליך ו/או החוזה ו/או נספחיהם ו/או דבר
שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
יעדים רשאית לבטל את ההליך ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע
בעצמה או על ידי מי מטעמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן
העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח
ההליך ו/או להקטינן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יעדים ו/או בהתחשב בתקציב
שיעמוד לרשות יעדים .יעדים שומרת על זכותה לפרסם הליך/ים חדש/ים במקרה בו החליטה
על ביטול ההליך כאמור דלעיל.
יעדים שומרת על זכותה לפרסם הליך/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן
בוטלה /נדחתה כמפורט לעיל.
בוטל ההליך או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם ייגרם לו
נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי
בתמורה שתשולם לו ,בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים
המתחייבים בנסיבות העניין.
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 .11הגשת ההצעות
ההצעות יוגשו לאחר מילוי וחתימות על גבי כל המסמכים והנספחים המצורפים להזמנה זו,
בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים ,במעטפה סגורה בציון "מכרז מס'  105/2017למתן
שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי" במסירה ידנית במשרדי הנהלת החברה ברחוב בן צבי  4באר-
שבע ,וזאת עד לתאריך  ,25.09.2017עד השעה ( 15:00להלן " -מועד ההגשה") .החברה לא תדון
בהצעה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה .כמו כן ,לא יתקבלו מסמכים כלשהם שלא באמצעות
מסירה ידנית.
אל ההצעות יצרף כל מציע את המסמכים הבאים:
א .טופס הצעת מחיר  -הצעת המציע במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המציע .מחירי הצעתו
של המציע יתייחסו לכל העבודות ,החומרים ,הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע
העבודות נשוא המכרז .מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה על
סכום הצעתו ,למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.
ב .קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
ג .צילום תעודות הסמכה (ממוסד המאושר ע"י המל"ג) עבור המועמד ועבור הצוות המגבה
מטעם המציע.
ד .במקרה שהמציע הוא תאגיד  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  -אישור עו"ד או רואה
חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם המציע בהתאם לתקנות
ההתאגדות שלו .האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
ה .העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו.1976-
ו .העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור
מתשלומים למבקש.
ז .תצהיר בכתב של המציע – בדבר היעדר הרשעה בעבירות שיש עמן קלון ,כנדרש בסעיף ט'
לתנאי הסף ובהתאם לנוסח המצורף כנספח  2למכרז.
ח .העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ.
ט .אם המציע אדם פרטי  -העתק תעודת הזהות שלו.
י .פרופיל חברה  /עסק.
יא .העתק חתום של כל מסמך שהומצא ע"י החברה למשתתפים ,ולרבות תשובות למתן הבהרות.
יב .קורות חיים של המציע והמועמד מטעמו המיועד לספק את השירותים לחברה ,לרבות פירוט
ניסיונם ,השכלתם והכשרתם המקצועית ,בשים לב לדרישות המפורטות בדרישות הסף שלעיל
ובשים לב לניסיונם במתן השירותים מן הסוג המבוקש ע"י החברה..
יג .המלצות מלקוחות המציע בדבר אספקת השירותים מן הסוג המבוקש.
יד .המציע יצהיר בתצהיר בנוסח נספח ג' להסכם העבודה ,כי בעלי השליטה או המנהלים בחברה
לא מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז זה וכן יצהיר המציע
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כי יקפיד אחר הוראות חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור ,התשנ"ב 1992-ותקנותיו,
לרבות מתן גילוי נאות ,ככל שיידרש לשם שמירה על טוהר המידות.
טו .החברה רשאית לדרוש מאת המציעים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים
נוספים וכל הוכחה שתראה לנכון ,להציג כל מסמך או אישור ,בין אם המסמך כלול ברשימת
המסמכים המפורטים לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו .אם המציע יסרב למסור פרטים,
מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות
עיניה ואף לא לקבל את ההצעה.

 .12כללי
א .מסמכי ההליך ,מטרתם לתאר את האופי ,הטיב והיקף העבודות שעל הזוכה לבצע .מובהר
בזאת כי מלבד הוראות מסמכים אלו ,יחויב הזוכה לבצע את העבודות בהתאם להנחיות
יעדים ו/או מי מטעמה.
ב .על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ההליך וההצעה .כמו כן על
המציע לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו ,בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על
ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף האחרון של מסמכי ההליך ועל כל דף שבו נדרש למלא
פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי ההליך והצהרת המציע ,נוסח החוזה ונספחיהם.
על המציע לחתום על כל מסמך שקיבל מאת יעדים בקשר עם השתתפותו בהליך ,ולרבות
הוראות נוספות ,הבהרות וכד' ,ולצרפם לחוברת ההליך שתוגש על ידו.
ג .וועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה או שלא לקבל הצעה ,שלא
תיערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו במסגרתה כל הפרטים ו/או הנתונים
הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או
שלא תתייחס לכל הפרקים המצוינים בטופס ההצעה.
ד .וועדת המכרזים ו/או מי שיוסמך על ידיה לצורך כך ,יהיו רשאים לבקש מהמציעים הסברים
ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים ,לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי
ההצעות ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר שנפלו בהצעות ו /או השלמה של נתונים ו /או
מסמכים חסרים והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין.
ה .מובהר ,כי התמורה לביצוע העבודות כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ומתן השירותים על פי תנאי הבקשה .הזוכה
לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת יעדים מעבר לתמורה הנקובה.
ו .כל הצעה שתוגש ,תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,מפרטיה ,נספחיה וצרופותיה,
למשך שלושה חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .באם יתארכו הליכי בחירת
זוכה וחתימה עימו על החוזה ו/או אם יינקטו הליכים משפטיים בנוגע לבקשה ,תעמוד כל
הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת  90יום לכל הפחות.
יעדים תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות הנדרש בחוזה ,בשל
נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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ז .שאלות הבהרה יופנו בכתב ליעדים ,לא יאוחר מיום  03.09.2017עד השעה  12:00בקובץ
 WORDבאמצעות דוא"ל yeadim@br7.org.il :ו/או בפקס .08-6270934 :על המציעים
לוודא כי הדוא"ל או הפקס הגיע בצורה תקינה בטל'.08-6230503 :
ח .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכו' במסמכי הבקשה ואל מול כל דין ,תקנה,
צו וכו' ,או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם
הבקשה וההתקשרות מכוחה ,עליו לפנות ליעדים בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים
בהליך ללא ציון שם הפונה.
הפנייה תכלול את שם ההליך ,מספר ההליך ,מספר הסעיף בהליך אליו מתייחסת השאלה,
פירוט השאלה ,פרטי השואל ,מס' טלפון ,מס' פקס וכתובת דוא"ל.
ט .יעדים רשאית ליתן הבהרות לאמור בבקשה ו/או לתקן טעויות שנפלו בה ו/או לבצע עדכונים
ו/או תוספות .הודעה על כך תימסר על ידה בכתב לכל המציעים.
י .איחור בקבלת התשובות או אי קבלתם ,לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו
או להתחשבות של יעדים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.
לא תישמע טענה מפי המציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים
שניתנו או נעשו על ידי יעדים ,אלא אם אלה ניתנו ע"י יעדים בכתב ,כאמור לעיל.
יא .יעדים רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי הבקשה.
יב .המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי הבקשה ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים
כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע
העבודות במהלך תקופת ההתקשרות.
יג .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו בהליך ,כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את
כל מסמכי ההליך ,כל פרטי ההליך והחוזה ונספחיהם ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את כל
הנתונים ובכללם מהות העבודות ,המפרטים ,והחוזה ונספחיו ,והוא מסכים להם.
יד .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי הבקשה ו/או החוזה ונספחיהם ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר הגשת
הצעת המציע.
טו .יובהר כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית תהיה שלא לבחור במי
מן ההצעות ו/או לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה.

 .13הודעה על הזכייה והתקשרות
א .עם קביעת הזוכה בהליך ,תימסר לו על כך הודעה .המציע שייקבע כזוכה בהליך מתחייב
לחתום על ההסכם בתוך  7ימי עסקים.
מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
ב .היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ,בכלל זה ,חתימה על הסכם התקשרות תוך  7ימי
עסקים ,תהא יעדים רשאית לבטל את זכייתו בהליך ,בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך
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שייקבע על-ידי יעדים בהודעה וזאת ,לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את
המעוות ,והוא לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה.
א .בוטלה כאמור הזכייה בהליך ,רשאית יעדים למסור את ביצוע העבודות נשוא ההליך למי
שייקבע על ידה מבין משתתפי המכרז ,והמציע יפצה את יעדים על כל הפסד שנגרם לה בגין
כך.

ג.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות יעדים כנגד הזוכה עפ"י כל
דין.

בברכה,
רחלי מרום ,מנכ"ל החברה
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נספח 1
ניסיון מקצועי של המועמד מטעם המציע ושל הצוות המגבה (ימולא לגבי המועמד וכל אחד
מחברי הצוות המגבה)

המועמד מטעם המציע
 .1שם מלא________________ :
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.2התחום:
 .1.3המוסד:
 .2הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במהלך השנים 2007-2016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית
יעדים תהא רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)
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צוות מגבה – מהנדס 1
 .1שם מלא________________ :
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.2התחום:
 .1.3המוסד:
 .2הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במהלך השנים 2007-2016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית.
יעדים תהא רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)
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צוות מגבה – מהנדס 2
 .1שם מלא________________ :
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.2התחום:
 .1.3המוסד:
 .2הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במהלך השנים 2007-2016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית.
יעדים תהא רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)
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נספח 2
תצהיר היעדר הרשעה

אני הח"מ ,_________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני משמש כ_________________ בזוכה.
הזוכה נעדר כל הרשעה וכן לא מתנהלת כנגדו כל חקירה בחשד לעבירה שיש עמה קלון או בעבירה
שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד'.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________
חתימת המצהיר/ה

אני הח"מ _________________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .מאשר/ת כי ביום __________
הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ ת.ז ,_________________ .לאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן,
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_______________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח 3
לכבוד:
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
רח' בן צבי 4
באר שבע

א.ג.נ,.
הנדון :הצעת והצהרת המציע

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך ,מגישים בזאת את הצעתנו
למכרז פומבי לקבלת הצעות מס'  105/2017למתן שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי ,מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:

 .1קראנו בעיון את כל מסמכי ההליך ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,הבנו את
כל האמור בהם ובדקנו את כל הגורמים הקשורים באספקת השירותים ו/או העלולים
להשפיע עליהם.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך על פרטיהם ,ללא יוצא מן
הכלל ,כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל
הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים וכי בהתאם לכך
ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות
כלשהם ,שנעשו בע"פ ע"י יעדים ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
ההליך בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנחנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נציג
כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על
טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים ,הכישורים הדרושים והניסיון
לאספקת השירותים נשוא ההליך ,בהתאם לכל מסמכי ההליך .בנוסף ,יש לנו את כל
האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכח האדם המקצועי והמיומן ,ע"מ לספק
את השירותים בהתאם למסמכי ההליך ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה בהליך.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך והצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי ההליך ,ולראיה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא
נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים והנדרשים בהליך ,וועדת המכרזים של יעדים עלולה
לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים
שלישיים ו/או לדרוש מאיתנו להציג כל מידע/מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו,
ניסיוננו ,מומחיותנו ,התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך
כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בהליך בלא כל
הסתייגות .הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בהליך ויעדים תתקשר איתנו בהסכם ,נספק את
השירותים נשוא ההליך בשלמותם ,בהתאם למסמכי ההליך ,הוראות הבטיחות והוראות כל
דין ,לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן ,לשביעות רצון יעדים .כן ידוע לנו כי כל
התחייבות המופיעה בחוברת הליך זה ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה
במפורש במסמך זה.
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 .6ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי יעדים אינה מתחייבת להזמין מאיתנו שירותים בהיקף
כלשהוא ,והיא רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להקטין את היקף השירותים הכולל ו/או
לספקם באמצעות נותני שירות אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך אחרת ,מבלי שתהיה
לנו כל טענה ו/או דרישה בגין כך ומבלי שיהא בכך כדי להשפיע על המחיר הנקוב בהצעתנו
להלן.
 .7עוד ידוע לנו כי השירותים יבוצעו במשרדי הזוכה וכן במשרדי יעדים ע"י נותן השירותים
מטעם הזוכה (העומד בדרישות ההסמכה והניסיון המפורטים במסמכי ההליך ,ובכפוף
לאישורו ע"י יעדים) ,בהתאם לסוג השירות ,צרכי יעדים ודרישותיה ובכל היקף שיידרש.
 .8בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי ההליך ,להלן הצעתנו הכספית בתמורה
לביצוע השירותים במלואם ,כנדרש עפ"י ההסכם:
תכולת ההצעה
תעריף חודשי לעבודות
כמפורט בנספח א'
להסכם

מחיר מירבי (לא כולל
מע"מ)

₪ 41,000

הצעת המציע (לא כולל מע"מ)

במספרים₪ ____________________ :

ובמילים₪ _____________________ :



מובהר כי יש להציע מחיר הנמוך או שווה למחיר המירבי לעיל .לא תתקבל הצעה
במחיר הגבוה מהמחיר המירבי לעיל.
מובהר כי הצעת המחיר תכלול בתוכה תמחור פנימי של הרכב מטעם המציע
וזמינותו למועמד מטעמו לאורך כל שעות העבודה הנדרשות.

 .9מובהר לנו כי אם נזכה בהליך ,בתמורה לביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי ההליך נהיה
זכאים לתמורה דלעיל שננקבה בהצעתנו (ובכפוף ליתר הוראות ההליך ולקבלת מלוא הפרטים
והנתונים הנדרשים מהזוכה וכן מלוא האישורים הנדרשים) .ידוע לנו כי התמורה תיחשב
ככוללת את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירותים ,לרבות כח
אדם ,ציוד ,נסיעות ,הגעה למשרדי יעדים ,פגישות במשרדי החברה ,קשר שוטף עם נציגי
יעדים להליך זה ,השתתפות בישיבות ודיונים עם יעדים ו/או עיריית באר-שבע וכיו"ב .כן ידוע
לנו כי התמורה הינה קבועה ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,למעט הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן (אחת לשנה ,כמפורט בהסכם) ומע"מ (אשר יתווסף לתמורה בשיעורו החוקי,
כפי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום ,וכנגד המצאת חשבונית מס כדין).
 .10התמורה המגיעה לזוכה בהתאם להצעתו (להלן" :התמורה המגיעה") ,תשולם בהתאם
לקבוע בהסכם ההתקשרות ,נספח .4
 .11היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי בתוך  7ימי עבודה מתאריך ההודעה בדבר זכייתנו
בהליך ,נמציא לכם את ההסכם המצורף למסמכי ההליך ,כשהוא חתום כדין ,בצירוף
המסמכים/הפרטים הבאים:
א .אישור קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב להליך ,כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמנו.
 .12אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים הנ"ל במועד
האמור ,יע דים תהא רשאית לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם גורם אחר לצורך אספקת
השירותים נשוא הצעתנו ,הכל כמפורט במסמכי ההליך.
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 .13עוד ידוע לנו כי יעדים שומרת לעצמה כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת
ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו להליך .הננו מצהירים כי לא תהיה לנו
כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יעדים עם מציע אחר במקומנו.
 .14במקרה בו מדובר בתאגיד – אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד המציע
על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .15ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף________________ :

ח.פ/.ע.מ______________ .

כתובת מלאה ___________________ :טלפון________________ :

פקס__________ :

דוא"ל ________________________ :איש קשר_____________ :

נייד__________ :

חתימה וחותמת_______________ :

תאריך__________________ :

אישור עורך דין (נדרש רק במקרה בו המציע הינו תאגיד)

אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר כי חברת ________________ ,ח.פ.
____________ (להלן" :המציע") ,הינו תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי ההליך
המצורפים לה נחתמו ע"י ה"ה _____________ ו_______________ וכי חתימתם של אלה
מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך בהליך זה ובהתקשרות על פיו.

תאריך_____________ :

חותמת_____________ :

חתימה______________ :
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נספח 4
הסכם עבודה

הסכם למתן שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי
שנערך ונחתם בבאר שבע ביום ____ חודש ________ 2017
בין
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
ח.פ .מס' 513179044
מרח' בן צבי  4באר שבע (להלן" :יעדים" ו\או "החברה" ו/או "המזמין")
מצד אחד
לבין
________________________
ח.פ/.ע.מ_________________ .
כתובת__________________ :
(להלן" :נותן השירות")

מצד שני

הואיל

ויעדים פרסמה מכרז לשירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי (להלן" :ההליך");

והואיל

והצעת נותן השירות הוכרה כהצעה הזוכה בהליך;

והואיל

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות
הסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא וכללי פרשנות
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא תשמשנה לפירוש
הוראותיו.

.1.3

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו
וכל מצג ,הסכמה ,טיוטה או התחייבות קודמת ,בין ישירה ובין לטובת צד
ג' ,שבין הצדדים וכל משא ומתן ,סיכום ,הבנה או הסכם בין הצדדים,
הקודמים לחתימתו יחשבו כמבוטלים.

.1.4

כל שינוי ,תיקון או תוספת להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה .לא תשמע טענה של שינוי
ההסכם בעל פה.
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.1.5

מובהר כי כלל מסמכי ונספחי ההליך ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם
וייקראו עימו כאחד.

.1.6

הגדרות – בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המוגדרת
לצידם:









"המנהל" – מנכ"ל יעדים ו/או מי מטעמו שהוסמך על-ידו לעניין הסכם זה
או חלק ממנו.
"המכרז" – מכרז מס'  105/2017למתן שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי.
"נותן השירות" – המציע אשר נבחר בהליך המכרז וכן נציגיו ומורשיו
המוסמכים ,ולרבות כל גורם מטעמו ,שהוסמך על-ידו ,לעניין הסכם זה או
חלק ממנו.
"הצוות המגבה" – שני המועמדים הנוספים שהוצעו מטעם נותן השירות
במסגרת המכרז ואשר הוגדרו כצוות מגבה במכרז.
"מדד" – מדד המחירים הכללי לצרכן ,כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"מדד בסיס" – המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם.
"מועד עדכון התמורה" – בחלוף  12חודשים ממועד כניסת ההסכם לתוקף.
"השירות/ים" " /העבודה/ות" – כל השירותים שעל נותן השירות לספק
עפ"י מסמכי המכרז.

מהות ההסכם
.2

נותן השירות יספק ליעדים שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסיים כמפורט בנספח א'
להלן.

.3

מודגש בזאת ,כי פירוט השירותים בנספח א' להלן ,אין בו כדי למצות את חובותיו של
נותן השירות עפ"י הסכם זה ,והוא יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת ,ככל
שיידרש לכך ע"י המנהל ,לרבות הוספה ו/או גריעה ו/או כל שינוי ביחס לשירותים,
ובלבד שהמטלה הנדרשת היא בתחום עבודת נותן השירות ובקשר אליה.

הצהרות והתחייבויות נותן השירות
.4

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .4.1כי הוא מכיר את מהות השירותים ,כי ביצע את כל הבדיקות המוקדמות
הנדרשות לצורך אספקת השירותים ובדק את כל הגורמים ,המסמכים
והנתונים ,אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על
התחייבויותיו בהסכם זה.
 .4.2כי הוא בעל הידע ,כח האדם ,הניסיון וההכשרה המקצועית לביצוע
התחייבויותיו המפורטות בהסכם ויבצען ברמה גבוהה לשביעות רצונה המלאה
של יעדים ובמלוא כושרו ומרצו.
 .4.3כי הוא מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך
מוסף וקיימים בידיו כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו –  1976ועפ"י כל דין ,וכי ימשיך
ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.
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 .4.4כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,ככל שישנם ,וכי הינו מפריש עבורם
את כל ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת
חלותו של ההסכם.
 .4.5כי הוא בעל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע השירותים נשוא
הסכם זה ,לרבות רישיון עסק ככל הנדרש עפ"י דין.
 .4.6עפ"י דרישת החברה יציג נותן השירות בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי
הנהלת החשבונות ביחס להסכם זה ,כפי שמדווחים לרשויות המס.
 .4.7במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן
השירות ליעדים אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ליעדים אישור כאמור במועד ,לא יהיה זכאי
נותן השירות לכל החזר מהחברה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי
בהיעדר אישור כאמור ,וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.
 .4.8כי יש באפשרותו הטכנית ,החוקית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה,
ולמיטב ידיעתו ,אין כל מניעה עפ"י כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו
בהסכם זה.
 .4.9כי הוא אינו מצוי בניגוד עניינים לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה
וכראיה חתם על נספח ג' להלן.
 .4.10כי יספק את השירותים במשך תקופת החוזה באופן ובמועדים כפי שייקבע ע"י
המנהל ,בתיאום עם המנהל וכל גורם רלוונטי אחר ,וכי ידווח למנהל באופן
שוטף ורציף על קצב ואופן אספקת השירותים.
 .4.11כי יקיים ישיבות ו/או פגישות עם כל גורם ,כפי שיידרש ,לצורך קיום הסכם זה,
כי ישתתף בדיונים ,כפי שיידרש ,בנושא אספקת השירותים .הכל ,על חשבונו של
נותן השירות ובלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת
בהסכם זה.
 .4.12כי יספק את השירותים ברמה מקצועית נאותה ,בהתאם לכל דין ,בנאמנות
ושקדנות ואורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל ויעדים
וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן
מפורטות בהסכם.
תקופת ההסכם
.5

תקופת ההסכם הינה למשך  12חודשים שתחילתה ביום __________ וסיומה ביום
__________ (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") ,ובתנאי שנותן השירות יקיים
את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,לשביעות רצונם המלאה של המנהל ויעדים.

.6

החברה תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה בתקופות נוספות שלא תעלינה בסה"כ על  60חודשים במצטבר.

.7

החליטה החברה להאריך את תקופת ההסכם ,תודיע על כך לנותן השירות  14יום
לפחות לפני מועד סיום ההסכם.

.8

בתקופות ההארכה ,ככל שתהיינה כאלה ,ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם,
למעט שינויים המחויבים עפ"י דין .להסרת ספק ,מובהר כי בתקופות ההארכה לא יחול
שינוי בתמורה המגיעה לנותן השירות ,כקבוע בהסכם זה.

25

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :

.9

על אף האמור לעיל ,מובהר כי  6החודשים הראשונים להתקשרות עם נותן השירות,
יהוו תקופת ניסיון לנותן השירות ויעדים תהא רשאית להודיע לו על הפסקת
ההתקשרות 14 ,יום מראש ,וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ומכל סיבה
שהיא.

.10

בנוסף ,ועל אף האמור לעיל ,יעדים תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות
ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה עם נותן
השירות ,ע"י מתן הודעה בכתב וזאת בהתראה של  30ימים.
הופסקה ההתקשרות עם נותן השירות כאמור ,לא יהא זכאי נותן השירות לקבלת כל
תשלום ו/או פיצוי כלשהוא ,למעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוזה זה בגין השירות
שסופק ליעדים עד למועד הפסקת השירות.

.11

עם סיום  /הפסקת ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,נותן השירות יעביר למנהל ו/או למי
שמנהל יורה עליו ,באופן מידי ,כל מידע ו/או מסמכים המצויים ברשותו בנוגע
לשירותים אשר ניתנו על ידו.

מועמד מטעם נותן השירות
.12

מובהר בזאת כי המועמד ,מטעם נותן השירות ,אשר הוצע ע"י נותן השירות במסגרת
הצעתו ,יהיה האחראי מטעם נותן השירות לאספקת השירותים בפועל ויהווה גם איש
קשר מטעמו לצורך בירורים וקשר שוטף עם החברה .נותן השירות מצהיר כי המועמד
הנ"ל הינו בעל הניסיון וההכשרה הנדרשים ,כמפורט בהצעתו הזוכה במכרז.

.13

במידה ונבצר מהמועמד להמשיך לכהן בתפקידו ,נותן השירות ימנה תחתיו נציג אחר
מטעמו ,אשר הוצג בהצעתו כחבר בצוות המגבה ,והוא בעל הניסיון וההכשרה הנדרשים
במסמכי ההליך ,ובלבד שיאושר מראש ובכתב ע"י המנהל.

.14

מובהר בזאת כי המנהל יהא רשאי בכל עת לדרוש את החלפתו של המועמד ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,ונותן השירות מתחייב לעשות כן בתוך  30ימים ממועד קבלת הדרישה.

.15

עובדי הצוות המגבה מטעם נותן השירות יהיו בקיאים באספקת השירותים .המנהל
יהא רשאי בכל עת לדרוש החלפתו של מי מעובדי נותן השירות מכל סיבה שהיא ומבלי
שיהא חייב לנמק את דרישתו.

פיקוח ,כפיפות וביקורת
.16
 .16.1נותן השירות יהיה כפוף ,לעניין אספקת השירותים וביצוע ההסכם ,למנהל ויפעל
עפ"י הוראותיו והנחיותיו .בכלל זה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יהא נותן
השירות חייב לתקן כל תקלה וליקוי ולבצע כל שינוי ,כנדרש ע"י המנהל.
 .16.2נותן השירות ידווח למנהל ,בע"פ ו/או בכתב ,בכל עת שיידרש לכך ,על כל עניין
הנוגע לאספקת השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נותן השירות ידווח
למנהל על כל פגם ו/או פיגור במתן השירותים ,לרבות פיגור ו/או אי התאמה
שאינם בתחום אחריותו ,מיד עם התגלותו של הפגם האמור.
 .16.3נותן השירות יספק למנהל דוחות בחתכים ובלוחות הזמנים אשר ידרוש המנהל.
לצורך כך ,נותן השירות מתחייב ,בין היתר ,לנהל רשימות מסודרות ומעודכנות
של הנושאים שנמסרו לטיפולו ,לרבות סטטוס ביצוע עדכני.
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 .16.4מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות ,המנהל יהא רשאי לערוך ביקורות יזומות
בכל הנוגע לאופן אספקת השירותים ע"י נותן השירות .נותן השירות מתחייב
למסור למנהל כל הסבר שיידרש על-ידו ולסייע בידו בפעולות הביקורת והפיקוח
כאמור.
.17

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

התמורה
.18

התמורה לה זכאי נותן השירות בגין אספקת השירותים הינה בהתאם להצעה שהציע
בהליך המכרז ,ובלבד שאושרה ע"י יעדים.

.19

התמורה עפ"י פרק זה תעודכן בהתאם למועד עדכון התמורה ,כהגדרתו בסעיף 1.6
לעיל ,ולאחר מכן מדי  12חודשים ממועד זה ,בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין מדד
הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה ,או ביום הראשון של השנה העוקבת,
לפי העניין .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בין עדכון אחד למשנהו תישאר התמורה
קבועה.

.20

מובהר ומוסכם כי בכפוף לאמור לעיל ,תנודות במדדים מכל סוג שהוא ,בריבית ,בשכר
עבודה ,במיסים ,בארנונות ובתשלומים אשר נותן השירות נדרש לשלם עפ"י כל דין או
הסכם ,לא ישנו את גובה התמורה לה זכאי נותן השירות ,אלא אם נאמר במפורש אחרת
בהסכם זה.

.21

עוד מובהר בזאת כי התמורה ,כמפורט לעיל ,מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל
מרכיבי השירותים ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י נותן
השירות מכח ההסכם ,ואין נותן השירות זכאי לכל תשלום נוסף שהוא בגין שכ"ט ו/או
החזר הוצאות ,או בגין כל עילה אחרת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מודגש כי התמורה כוללת את כל ההוצאות ,בין
המיוחדות ובין הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירותים ומילוי כל
התחייבויות המשתתף לפי מסמכי המכרז ,לרבות כח אדם ,ציוד ,רכב זמין ,חומרים,
ביטוחים ,רישיונות והיתרים וכיו"ב וכן את כל ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת
אספקת השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל היטלים ממשלתיים ,מכס,
בלו ,מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

.22

עוד מובהר ,כי התמורה הינה קבועה ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,לרבות לא כתוצאה
מהיקף השעות שהושקעו באספקת השירותים ,במקומות אספקת השירותים ,בתנודות
במדדים (למעט הצמדה למדד כמפורט לעיל) ,בשכר עבודה ,במיסים ,בארנונות וכיו"ב.

.23

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן (או הפרת חלק מהן) תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
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אופן תשלום התמורה
.24

התשלומים יבוצעו בתנאי תשלום של שוטף 30+מיום אישור החשבון ע"י המנהל או מי
מטעמו ,בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של נותן השירות ,או בהמחאה שתימסר
לידי נותן השירות ,כנגד קבלת חשבונית מס ,בהתאם להחלטת יעדים.

שמירת סודיות וקניין רוחני
.25
.25.1

.25.2

.25.3
.25.4
.25.5

על נותן השירות ,עובדיו ו/או שלוחיו תחול חובת סודיות לגבי כל מידע שיגיע
לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה .נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות
מוחלטת ביחס לכל מידע שיגיע אליו כתוצאה מפעילות ישירה ו/או עקיפה
בקשר עם הסכם זה ,והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הנ"ל ,שלא
לצרכי מתן השירותים ,לא במישרין ולא בעקיפין ,ולא בכל דרך שהיא ולא
להעבירו לכל גורם שהוא ,למעט לגורמים הזכאים לקבלו מכח דין ו/או עפ"י
הנחיות המנהל.
נותן השירות מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שמועסק על-ידו ו/או מטעמו
בביצוע הסכם זה ,על הצהרת סודיות ,לפיה יתחייבו העובדים ו/או המועסקים
כאמור לעיל (מצורף כנספח ד' להסכם).
מוסכם ומוצהר בזאת ,כי כל המידע אשר יועבר לנותן השירות במסגרת הסכם
זה והמסמכים אשר יופקו על סמך אותו מידע יהיו רכושה הבלעדי של יעדים
והיא תהא רשאית להשתמש בהם כל שימוש שייראה לה ,בעצמה או ע"י אחרים.
עם סיום תקופת ההתקשרות ,יעביר נותן השירות ליעדים את כל המידע
שברשותו ,מכל סוג וצורה ,אשר הושג ו/או הופק במסגרת ההתקשרות.
סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

היעדר בלעדיות
.26

מובהר כי לנותן השירות לא מוקנית מכח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לאספקת
השירותים נשוא ההסכם ,והחברה תהא רשאית להתקשר במקביל ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,עם נותני שירות נוספים בתחום אספקת השירותים ו/או לבצע את השירות
בעצמה ,במהלך תקופת ההסכם ובכלל ,ובנוסף לשנות ,בכל עת ,את היקף העבודות
שנמסרו לכל ספק ולהעביר ביצוע עבודות כלשהן מספק אחד לאחר  /לעובדי החברה,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.27

נותן השירות מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי באם פעלה החברה כאמור ,אם מחמת
אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהיא בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה ו/או סעד אחר בגין השירותים שלא
סופקו על-ידו בפועל ,והוא מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם
האמור ,לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות שנמסרו לביצועו .כן מתחייב נותן השירות
להעניק את השירותים בנאמנות ,בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון החברה ,בכל
היקף שיידרש ,ובהתאם למסמכי ההסכם ונספחיו ,עפ"י הוראות החברה והמנהל
ובמחירי התמורה הקבועים בהסכם זה.
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רמה מקצועית ,יחסי עובד-מעביד וחובת נאמנות
.28

נותן השירות מתחייב לבצע את השירות הניתן על-ידו בנאמנות ,במהימנות וברמה
מקצועית נאותה ,והוא יהיה אחראי ,ללא סייג ,כלפי החברה ,לטיב השירות שיינתן על-
ידו עפ"י הסכם זה.

.29

מובהר בזאת ,כי אף אישור ,מפורש או משתמע ,מאת המנהל או מי מטעם החברה,
בדבר תוכן השירותים או חלק מהם או כל מסמך או מידע ,אשר ניתנו או הועברו
בהתאם להסכם זה ,לא ישחררו את נותן השירות מאחריותו המקצועית המלאה ואין
בהם כדי להטיל על המנהל ו/או החברה אחריות כלשהיא לטיב השירותים.

.30

נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של החברה לעניין האמור
בהסכם זה והינו חייב כלפיה חובת נאמנות ,כמתחייב ממעמדו זה.

.31

סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

שמירת דינים ,כללי בטיחות וכללי התנהגות
.32

נותן השירות מצהיר ומתחייב לשמור על הוראות כל דין בנוגע לכל מחויבויותיו מכח
הסכם זה ,לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

.33

נותן השירות ישמור על הוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם,
לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

.34

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר נותן השירות כי הינו מחזיק בזכות חוקית ו/או בכל
הרשאה נדרשת ע"מ להשתמש בתוכנות המחשב אשר ייעשה בהן שימוש לשם מתן
השירותים ,וכי אין בהתקנת והפעלת תוכנות אלו על-ידו משום הפרה של זכות יוצרים
מצדו.

.35

נותן השירות ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן
מצדו והן מצד כל גורם מטעמו .בכלל זה ,יקפיד נותן השירות על יחס אדיב מצדו או
מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

.36

סעיפים אלו הינם תנאי עיקרי בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העסקת כח אדם
.37

העסקת עובדים ע"י נותן השירות תיעשה בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או
הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

.38

נותן השירות לא יעסיק עובדים זרים ללא היתר עבודה כדין.

.39

נותן השירות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כנדרש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש ע"י המנהל.

.40

המנהל יהא רשאי לדרוש מנותן השירות להחליף כל אדם המועסק מטעמו לצורך
אספקת השירותים ,הכל עפ"י שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל ,ונותן השירות
מתחייב לעשות כן ולהעמיד תחתיו עובד ,בעל כל ההסמכות ,הרישיונות והניסיון
הנדרשים לצורך אספקת השירותים ,וזאת בתוך  10ימים ממועד הדרישה.
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.41

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אי קיום יחסי עובד-מעביד
.42

נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות
המפורטות במסמכי המכרז.

.43

נותן השירותים מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה
החוקיים ,לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

.44

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי
אין בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין נותן השירותים או מי שמועסק על ידו
לחברה ,או מי מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

.45

נותן השירותים מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות
שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות
נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות,
הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם
ובמועדם  -והחברה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.

.46

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או
כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או של אדם
המועסק על ידו לבין החברה ,ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין היועץ
בקשר עם השירותים.

.47

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך,
כי החברה הינה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל
מטעמו בביצוע הסכם זה ,מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את החברה בגין כל
הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות
שכ"ט עו"ד.

.48

נותן השירותים מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל
סכום שיהיה על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב
העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

.49

נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה,
את ההשגחה והפיקוח עליהם ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

.50

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לעיל ,מתחייב נותן השירותים להעסיק
עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך
בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב נותן
השירותים להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.

.51

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש
כמטיל חובות או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי נותן
השירותים.
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.52

כן מצהיר נותן השירותים ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי
מחליפיהם מהעירייה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת
עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו,
כי בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של נותן
השירותים כעובד על בסיס  60%מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את
התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה והיועץ ישיב לעירייה ,מיד עם דרישתה
הראשונה ,את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק,
מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
לחברה על-פי דין.

.53

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על-ידי נותן
השירותים ובין אם תועלה על-ידי עובד של נותן השירותים (ככל שישנם כאלה) ו/או על-
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את נותן
השירותים כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירותים.

.54

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות ושיפוי בנזיקין
.55

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על נותן השירות בלבד
ולפיכך אישוריה של יעדים למסמכים אחרים הקשורים בשירותים לא ישחררו את נותן
השירות מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על יעדים ו/או על מי
מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים והתקשרויות ו/או
מסמכים ,כאמור.

.56

נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ליעדים ו/או לצד
שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותם או בחלקם אינו
משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו.

.57

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי יעדים לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או
הפסד העלולים להיגרם ליעדים ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו
ו/או לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או
למי מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות
ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לשירותים.

.58

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי החברה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג
ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.

.59

נותן השי רות פוטר בזאת את יעדים ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים
כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל
סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .יעדים תודיע
לנותן השירות על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

.60

יעדים רשאית לקזז מן התשלומים ,אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או
מכל סיבה אחרת ,סכומים אשר נתבעים מיעדים על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ליעדים
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

.61

האמור בסעיפי האחריות יחול גם לטובת עיריית באר שבע בשינויים המחוייבים.
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ביטוח
.62

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב נותן השירות
לבטח על חשבונו ,לטובתו ולטובת יעדים ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית
לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין,
את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים מסומן נספח ב' (להלן:
"טופס האישור על קיום ביטוחים") ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.63

עם חתימת הסכם זה ימציא נותן השירות את טופס האישור על קיום ביטוחים ,כשהוא
חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית בישראל .המצאת טופס האישור על קיום
ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם .נותן השירות ישוב
ויציג ,מידי תום תקופת ביטוח ,במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום
ביטוחים ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מיעדים.

.64

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים ליעדים לא יהוו אישור כלשהו מיעדים על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירות
על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

.65

נותן השירות יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל
נזק שייגרם ליעדים עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירות ,קבלני המשנה ,עובדיהם
וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של נותן השירות ,לרבות
נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.66

הפר נותן השי רות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות יעדים
יהא נותן השירות אחראי לנזקים שייגרמו ליעדים באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו
תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה,
כאמור ,כלפיה.

.67

האמור בסעיפי הביטוח יחול גם לטובת עיריית באר שבע בשינויים המחוייבים.

קיזוז ועיכבון
.68

החברה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהוא ,המגיע לנותן השירות לפי הסכם זה,
כל סכום שלדעת המנהל מגיע מנותן השירות לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג'
עפ"י כל הסכם או דין.

.69

החברה תהא רשאית לעכב בידה כל תמורה ,מטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה
וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי כל התחייבויותיו של נותן השירות ,אותן לא מילא עפ"י
ההסכם.

.70

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה שנמצאה הפרה של זכויות עובדים ע"י נותן
השירות כלפי עובד/יו ,ונותן השירות לא תיקן הפרה זו ,יהווה הדבר עילה לעיכוב
תשלום התמורה.

.71

אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה עפ"י כל
דין או הסכם.
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המחאת זכויות ו/או חובות מכח ההסכם
.72

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של נותן השירות מכח ההסכם הינן מכח
מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

.73

נותן השירות ,בכפוף לאמור להלן ,לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח
ההסכם ,או חלק מהן ,לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או
חובה הנובעת מההסכם ,ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם
אחר.

.74

היה נותן השירות תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח ההסכם על
דרך של העברת זכויות במניות החברה ,יפנה לקבלת אישור המנהל ,אשר יקבע ,עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי ,האם לאשר המחאה כאמור ,אם לאו .החלטת המנהל תהא סופית
ותחייב את נותן השירות.

.75

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל ,מובהר כי היה וחרף האמור לעיל המחה נותן
השירות את זכויותיו או חובותיו עפ"י הסכם זה ,או מקצתן ,בניגוד לאמור לעיל ,או
מסר את ביצועו של שירות כלשהוא המוטל עליו לפי הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לאחר,
יישאר אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה
ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החברה כלפי הגורם הנמחה.

.76

אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית החברה עפ"י כל דין או הסכם.

.77

החברה תהא רשאית להמחות לאחר/ים את זכויותיה ו/או התחייבויותיה עפ"י ההסכם,
כולן או מקצתן ,ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירות לכך.

.78

הוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ביטול ההסכם ותוצאותיו
.79

מוסכם בין הצדדים כי החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים
הבאים:
.79.1
.79.2

.79.3
.79.4
.79.5

מונה לנותן השירות כונס נכסים מכל כל דין ו/או הוכרז נותן השירות כפושט
רגל ,או – באם הינו תאגיד – ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע
או זמני.
נגד נותן השירות או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים
שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת
לשירותים מכח הסכם זה.
נותן השירות או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד או בכל מעשה
מרמה.
הוכח לחברה כי נותן השירות אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה
בריאותית ,כספית ,טכנית או מכל סיבה אחרת.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת
רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל ההסכם מכח
כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו ע"י נותן השירות.
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.80

בוטל ההסכם ,תיעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה
לתשלום ביחס לשירותים שסיפק בפועל נותן השירות לשביעות רצון החברה עפ"י תנאי
הסכם זה ו/או ביחס לתמורה ששולמה ביתר לפי העניין.

.81

מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי היה ובוטל ההסכם ,כאמור בפרק תקופת ההסכם,
במהלך תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י נותן
השירות ,לא יהא זכאי נותן השירות לכל פיצוי שהוא מהחברה בגין ביטול ההסכם.

.82

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם – זכויותיה של
החברה ,חובותיו של נותן השירות והביטחונות מטעמו לא ייפגעו ויושארו בתוקפם
המלא ,כאילו לא בוטל ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים ו/או העבודות שבוצעו עד מועד
הביטול.

.83

האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה עפ"י
כל דין או הסכם.

.84

על אף האמור בהסכם זה רשאי המזמין בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניו להביא
הסכם זה  ,כולו או מקצתו לידי גמר ,ע"י מתן הודעה בכתב על כך לנותן השירות .ניתנה
הוראה כאמור ,תסתיים ההתקשרות בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ,אך לא פחות מאשר
 90ימים מיום מתן ההודעה.

.85

על אף האמור בהסכם זה ,רשאי המזמין בכל עת ומכל סיבה שתיראה בעיניו ,להודיע
למזמין על רצונו להביא הסכם זה לידי סיום .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים ההסכם 90
ימים ממועד מסירת ההודעה ע"י המזמין.

.86

למען הסר ספק  ,מוסכם בזאת כי הפסקת ההסכם כאמור מעלה לא תיחשב להפרת
הסכם על ידי הצד שהודיע על סיום ההסכם.

.87

הובא ההסכם לידי גמר ,ימסור נותן השירות למזמין תוך  3ימים את כל התכניות,
החישובים ,המפות ,התרשימים ,ההתכתבויות ,או המסמכים האחרים שברשותו
בתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר כל מסמך ממסמכי
המזמין במקור או בהעתק.

וויתור
.88

כל התנאה ,חריגה ,וויתור ,ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים ,לא יהיו
בתוקף ,אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו ע"י הצדדים להסכם זה.

.89

וויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע
מכח דין או הסכם ,לא יהיה בוויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כתובות והודעות
.90

כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת להסכם זה.

.91

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה יישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך
שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום  5ימים
מתאריך המשלוח.
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.92

על אף האמור לעיל ,לעניין פרק אופן תשלום התמורה ,הודעה שתישלח ע"י החברה
לכתובת הדוא"ל המצוינת בפרטי נותן השירות ,תיחשב כאילו נתקבלה ע"י נותן
השירות בתוך יום אחד מתאריך המשלוח .האמור לעיל יחול לעניין הודעות דוא"ל
שיישלחו ע"י החברה לעניין פרק "אופן תשלום התמורה" בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________

נותן השירות

________________________________________

יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ
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נספח א' להסכם העבודה
מפרט השירותים המבוקשים
השירותים הנדרשים הינם כדלקמן:

א .אחריות על כל היבטי הניהול השוטף של תחום ההנדסה בחברה ,לרבות הכנת אומדנים,
מפרטים וניירות עבודה ,וכן האחריות לביצועם במסגרת התפקיד.
ב .אחריות לביצוע מדיניות החברה ,שותפות בגיבוש ראייה אסטרטגית והצבת מטרות
ויעדים.
ג .הטמעת מדיניות החברה בכלל תחומי אחריותו הניהולית והמקצועית.
ד .פיתוח התשתית הניהולית והמקצועית בתחום פרויקטים שעניינן פיתוח ושדרוג תשתיות
ובכלל זה :אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על הליכי התקשרות עם מתכננים ,מנהלי
פרויקטים ,יועצים ,ספקים וקבלנים בתחומי עבודות תשתית ,פיתוח ועבודות בנייה.
ה .ליווי הליכי תכנון ותאו ם הנדסי לפרויקטים בתחום עבודת התשתיות ,הפיתוח והבנייה.
הכרות מעמיקה עם תחומי ניהול פרוייקטי הבינוי.
ו .ניסיון מוכח בניהול /פיקוח על חברות ניהול /מנה"פ/מפקחים.
ז .אחריות לקידום ופיתוח מספר פרויקטים הנדסיים במקביל.
ח .הקמה וניהול של מערכת הבקרה והמעקב של כלל הפרויקטים מטעם החברה ובכלל זה:
למידת פרטי כל פרויקט של החברה ,אתר הפרויקט ומאפייניו המיוחדים ,למידת רקע
תכנוני סטטוטורי ופיזי ,למידת תנאים להיתרים ,לביצוע ולאכלוס ,למידת תנאים,
דרישות וציפיות של גורמים שלישיים שיש להם נגיעה בפרויקט ,ליווי התכנון ,מעקב
ופיקוח ע ל הביצוע ועמידה בלוח הזמנים הכללי של הפרויקט ,ניהול התקציב ,אישור
חשבונות וקיום קשר רציף עם המתכננים ,מנהלי הפרויקטים ,והקבלנים המציעים,
קבלת הנחיות ויעדי חברת יעדים והעירייה בקשר לפרויקט ויישון ,לרבות בדיקת
חשבונות ,פיקוח על התקדמות ביצוע ,עמידה בלוחות זמנים ,באיכות ובתקציב.
ט .ליווי החברה ומנהליה בכל הקשור לניהול מו"מ ,ניהול תביעות משפטיות וייעוץ הנדסי
שוטף לחברה ולעובדיה.
י .כתיבת נהלי עבודה.
יא .מכרזים -קידום הליכי מכרז (תכנון וביצוע) והליכי בדיקת הצעות המשתתפים ,ניהול
וארגון הכנת מכרזים ,ליווי הליכי המכרזים ,אחריות להכנת המכרזים הכוללת הכנת
מכרז הפן ההנדסי ,בדיקת אומדניו ,הרכבת כתבי כמויות ,תכניות מפרטים ,הקפדה על
ביצוע תקני של הוראות הביצוע וכן על אכיפת הבטיחות במהלך הביצוע.
יב .למידת הפעולות המבוצעות בצירי הפעולה האחרים ועדכון שוטף בהתקדמותן ,על מנת
להסתנכרן עם הפעילות הנדרשת בציר התכנוני-הנדסי ,עליו הזוכה אמון .בתוך כך ,יידרש
הזוכה לשבת וליטול חלק פעיל בישיבות היגוי רב-ציריות ,לסנכרון הפורומים הנדרשים
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בהתקדמות התכנון והביצוע ,כמו גם להסתנכרן לצרכים התכנוניים/ביצועיים שיידרשו
על מנת לקדם את צירי הפעולה האחרים ,לרבות התאמת הדרוש.
יג .עבודה מול כלל הגורמים בעלי העניין בתחום התכנון ופיתוח התשתיות ברשות המקומית,
לרבות מול גורמים סטטוטוריים אחרים .בכלל זה ,ניהול ממשקי רגולציה מול משרדי
הממשלה ויתר גורמי הרגולציה.
יד .סיוע למנכ"ל החברה בקידום פרויקטים בכלל תחומי פעילות החברה ,ביצוע בדיקות
התכנות וכדאיות.
טו .עריכת אומדנים הנדסיים לפרויקטים.
טז .ארגון ,ניהול ותיעוד כלל התהליכים ,בצורה סדורה.
יז .השתתפות פעילה במפגשי שיתוף ציבור ובצוותי התכנון השונים של הפרויקט.
יח .מיפוי חסמים הנדסיים בפרויקט והצגת הצעות להסרתם ,לרבות לו"ז ביצוע ואבני דרך
לטיפול.
יט .הכנת תכנון תקציבי ותזרימי לציר ההנדסי ,מעקב אחר עמידה במסגרות תקציביות
מאושרות ,תקציבי קדם מימון ,תקציב הפרויקט על סעיפיו וצירי הפעולה שבו ,ווידוא
קיום תזרים מזומנים חיובי בפרויקט ,התראות מוקדמות אודות חריגות ממסגרת
תקציבית כלשהיא ,מתן הסברים אודות חריגות צפויות וחריגות שהתהוו בפועל ,מתן
המלצות לנקיטת פעולות לסגירת החריגות ,מעקב אחר ביצוע הפעולות עפ"י החלטות
יעדים וסגירת החריגות בפועל.
נותן השירות מצהיר מאשר ומתחייב כלהלן:

א .כי הוא או מי מטעמו יקיים קשר קבוע עם המזמין וידווח למזמין על כל ההתפתחויות
בכל שלב ושלב ועל התקדמות ביצוע השירותים והפרוייקטים בפן המקצועי והתקציבי.
ב .כי יבדוק את כל התכניות והמסמכים של המתכננים ו/או היועצים ו/או הקבלנים ו/או
נותני שירותים אחרים ויאשרם ו/או ייתן הערותיו לתקנם תוך פרק זמן סביר ,כך שיעמוד
בלוחות הזמנים של השירותים והפרוייקטים.
ג .כי הוא ו/או מי מטעמו משמש כב"כ המזמין להוראות נשוא הסכם זה ואין בכל סמכות
או זכות שנמסרה לו בכדי לגרוע מזכות המזמין להשתמש באותה זכות עצמה לחילופי
המועמד או במקומו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במגעים עם רשויות מוסמכות
בכל הנוגע לאישור תכניות וכל הכרוך בכך יפעל נותן השירות ו/או מי מטעמו בתור בא
כוחו הטכני של המזמין ,בכפוף לאישור התכניות ו/או התיקונים לתכניות על ידי המזמין
מראש ובכתב.
ד .כי הוא ו/או מי מטעמו לא יקבל כל החלטה ,לא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל ענין
הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית ,אלא אם כן אלה אושרו מראש ובכתב על ידי
המזמין וכן לא ייתן ליועצים ו/או למתכננים ו/או לקבלנים או נותני שירותים אחרים
ו/או לגורמים אחרים הוראות בדבר ביצוע עבודות הפרויקטים ,העשויות להטיל על
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המזמין חיוב כספי כלשהו שלא בהתאם לאמור בחוזים שעימם חתום המזמין ,אלא
באישור המזמין מראש ובכתב.
במקרה בו יידרש נותן השירות ו/או המועמד מטעמו למתן השירותים נשוא מכרז זה
להעיד או לסייע בהגנה במקרה של תביעה מצד כלשהו כלפי המזמין ,עליו לתת את
שירותיו הטובים ביותר כדי לסייע למזמין בהגנה על עצמו.
נותן השירות ו/או המועמד מטעמו מתחייב להתמיד במתן השירותים גם במקרה של
חילוקי דעות בינו למזמין ,אלא אם כן נתן המזמין לנותן השירות הוראה בכתב להפסיק
את שירותיו זמנית או סופית

___________
נותן השירות
בע"מ

________________________________
יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע
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נספח ב' להסכם העבודה
אישור על קיום ביטוחים
לכבוד,
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
מרח' בן צבי  4באר שבע
(להלן" :יעדים" ו\או "המזמין")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________________(להלן" :נותן השירות" ו/או
"היועץ") למתן שירותי ייעוץ ,ניהול ,פיקוח וליווי הנדסי ו/או שירותים נלווים עבור המזמין כמפורט
בהסכם מיום _________ (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
 .1אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ ,כמפורט
להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי
הציבור ("ביטוח צד שלישי")
פוליסה-מספר ________
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

השתתפות עצמית:
ב .ביטוח חבות מעבידים
פוליסה מספר ___________
גבולות אחריות:

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש
שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ,לעובדיו ולמי מטעמו ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע
השירותים.
סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
.1הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל
של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 20,000
לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים.
סך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד
לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע
השירותים.

השתתפות עצמית:

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת לא יעלה על סך ₪ 20,000
לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר שייגרמו
לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו ,בגין מעשה או מחדל טעות או
השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל
עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

ג .ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מספר __________

גבולות אחריות:

סך _____________ ₪למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
(*) מצב להלן טבלת נזק לקביעת גבולות אחריות.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
(א) אי יושר עובדים( ,ב) חריגה בתום לב מסמכות( ,ג) אבדן מסמכים ומדיה
מגנטית.
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .3תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן שירותים מקצועיים
למזמין ,המוקדם מביניהם.

השתתפות עצמית:

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 20,000

.2

תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).

.3

בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – היועץ ו/או המזמין.
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"המזמין" לעניין אישור זה :יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע
ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
א.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביוזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם לרעה ,אלא
ב.
לאחר שנמסור ליועץ ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או
השינוי המבוקש.

.5

היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בהן.

.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ,ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי
המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1981ולמען הסר ספק אנו
מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות
והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות
המקוריות.
_____________
תאריך

___________________
שמות החותמים

________________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח:
שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

(*)טבלת עזר לקביעת גבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית :
היקף הוצאה חזוי לבצוע עבודות נשוא גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופה שנתית
הייעוץ בפרויקט
ש"ח
עד 2,000,000
ש"ח
מ2,000,001 -
ש"ח
עד 5,000,000
ש"ח
מ5,000,001 -
עד  10,000,000ש"ח
מ 10,000,001 -ש"ח
עד  20,000,000ש"ח
מ 20,000,001 -ש"ח
עד  40,000,000ש"ח.
מעל  40,000,001ש"ח

 1,000,000ש"ח
 2,000,000ש"ח
 3,000,000ש"ח
 4,000,000ש"ח
 6,000,000ש"ח
 8,000,000ש"ח
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נספח ג' להסכם העבודה
הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשירות הציבור

אני הח"מ ,______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המשתתף") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי
ממנהליו ___________________ אינו נמצא ,ומתחייב שלא להימצא ,במצב של ניגוד
עניינים בין ההתקשרות נשוא הליך זה לבין ענייניו האחרים (ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בין בפעולה ,בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית ,שהמשתתף ו/או מי
מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם ,בין לבד ובין ביחד עם
אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין).
הריני מתחייב לפעול לכך שהמשתתף ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי
אינם נמצאים ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות
למנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות
בשירות הציבור ,התשנ"ב.1992-

.3

כי
מצהיר
הנני
הנאות
הגילוי
למען
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

.4

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה
בפני מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד/רו"ח
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נספח ד' להסכם העבודה
הצהרת סודיות
אנו ,מר/גב' _______________ ,ת.ז ,_____________ .ומר/גב' ______________ ,ת.ז.
_____________ ,מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1הננו מודעים להוראות "חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  "1981ולאחריות המוטלת עלינו
בהתאם להוראות החוק בקשר לאספקת שירותי ייעוץ ,ניהול וליווי הנדסי לחברה ליעדים –
החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן" :החברה").
 .2הננו מתחייבים כלפי החברה לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע ,אשר הגיע או
יגיע לידיעתנו במהלך מילוי תפקידנו ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים נשוא ההסכם.
 .3הננו מתחייבים להשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר או הובא לידיעתנו במסגרת
ההסכם ולתקופת ההסכם בלבד.
 .4התחייבותנו זו תישאר בתוקפה במשך תקופת ההסכם ולאחריה ,ללא מגבלת זמן.
 .5הננו מתחייבים לתדרך וליידע את כלל עובדי נותן השירות המעורבים במתן שירותים בדבר
התחייבויותינו האמורות לעיל ולהחתימם על כתב הצהרה והתחייבות זה ,כהתחייבות
אישית מטעמם בנוסף להתחייבויותינו כנותן שירות.
 .6הננו מתחייבים להחזיר לידי החברה כל חומר שקיבלנו ממנה ו/או שהגיע לחזקתנו עקב
ההתקשרות .כמו כן ,הננו מתחייבים לא לצלם ,לצטט ,להקליט ,להעתיק או לשמור אצלנו
עותק של החומר הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:
שם מלא___________________ :

חתימה__________________ :

שם מלא___________________ :

חתימה__________________ :

___________________
תאריך
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נספח 5
נספח הבהרת מעסיק
לכל מאן דבעי
במסגרת שירותי הליווי ההנדסי אשר ניתנים מטעם משרדי לחברה ,הריני להצהיר כדלקמן:
 .1אין בהתקשרותי עם החברה ,כדי ליצור בין מי מטעמי לבין החברה ,או מי מטעמה ,יחסי
עובד ומעביד.
 .2כל התשלומים לעובדיי (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים,
תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום
חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות ,יחולו עלי בלבד וישולמו
על-ידי במלואם ובמועדם – למועמד וכן לצוות המגבה מטען משרדי ,והחברה לא תהא
אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.

 .3אשפה את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה ,או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי
עובד ומעביד בין אדם המועסק על ידי ,לבין החברה ,ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

.4

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה
בפני מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני
את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד/רו"ח

חתימת המציע ___________________
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