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מסמכי ההליך
)1

מבוא – תיאור כללי של הפרויקט
החברה מבהירה מפורשות ,כי מבוא זה והתיאור הכללי של הפרויקט אין בו כדי לחייבה ולמציע
לא תהא כל טענה כלפי החברה נוכח המידע הכללי שלהלן ו/או היעדרו.
תיאור זה מובא על ידי החברה להתרשמות כללית של המציעים מהפרויקט נשוא הזמנה זו ועל
המציע לערוך את כלל הבדיקות והבחינות הנדרשות לשם הצעת הצעתו למתן השירותים נשוא
הזמנה זו.

א .הקדמה:
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן ולעיל" :יעדים" ו/או "החברה"
ו/או "המזמין") הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית באר-שבע (להלן ולעיל:
"העירייה") ומשמשת עבורה זרוע ביצוע בניהול אזורי התעשייה הפרושים בעיר ,בניהול
השווקים העירוניים (השוק העירוני והשוק הסיטונאי) ,לרבות ניהול נכסי השוק העירוני מול
חוכרים ושוכרים ,פעילות בפארק ההיי-טק ,זאת בצד בחינה וקידום יזמים ויוזמות .בצד
ביצוע המשימות השוטפות ,הנגזרות מתחומי פעולה אלה ,קיבלה החברה תחת אחריותה
להוות זרוע פיתוח של העירייה בשדרוג השוק העירוני  -פרויקט דגל חברתי-כלכלי המוערך
בעשרות מיליוני  ₪בשלוש השנים הקרובות.
ב .נתונים כלליים:
עיריית באר-שבע הינה הבעלים במקרקעין ,עליהם שוכן השוק העירוני בבאר שבע ,המוכר
כגוש  38012ו 38013-חלקות  ,2 ,1ו  .4 -השוק הוקם במהלך שנות ה 60-ופועלים בו כ650-
חנויות ודוכנים [להלן" :הנכסים"] ,בהם כ 400 -בחכירה והיתר בשכירות .על מנת לשמר את
צביונה של העיר ,חזון העיר כולל גם את החזרת עטרת העיר העתיקה של באר-שבע ליושנה,
לצד חידוש המסחר ,התיירות והמגורים במתחם זה ,זאת במסגרת פרויקט לשדרוג השוק
העירוני .מטרות הפרויקט הינן:
•

הפיכת השוק למטרופוליני ואטרקטיבי.

•

הפיכת השוק העירוני למוקד ברצף התיירותי עם העיר העתיקה.

•

הפיכת השוק העירוני למרחב פעילות עסקי חי ותוסס ,היוצר חוויית לקוח (יום/לילה,
נכסים פעילים מסחרית ,תמהיל עסקי ,שדרת אוכל במיקום המתאפשר ,מרחב לקיום
פעילות תרבות וחברה ועוד).

•

שדרוג פיזי של מתחם השוק ,המבנים ותשתיות.

•

הגדלה משמעותית של כמות המבקרים/לקוחות בשוק ,לרבות כניסת צעירים לשוק -
מיצוב ומיתוג.

•

שיפור מערכת הניהול והתפעול של השוק.

•

הפיכת השוק למרחב פעילות עסקי המחזיק עצמו מבחינה כלכלית (הכנסות למול
הוצאות).
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במסגרת התחדשות השוק נשקלת אפשרות להקמת מתחם לתפעול לוגיסטי הכולל אחסון,
מחסני קירור ,דחסני פסולת לסוגיה ,מתחם פריקה וטעינה ,שינוע והפצת סחורה לסוחרים
ועוד בהתייחס לפעילות השוק העירוני והשוק הסיטונאי הפועל מידי לילה במגרש החנייה
אשר במתחם השוק.
תכנון תפעול ,שינוע סחורות ,לוגיסטיקה ואחסון בשווקים העירוניים הוא עמוד תווך
בהבטחת תפקודו של השוק באופן יעיל ,בטוח וכזה המאפשר חוויית לקוח .תכנון זה אמור
לשמש בסיס חשוב לתכנון השוק העירוני בכללותו ע"י אדריכל הפרוייקט בעזרת צוות יועצים
רחב ,הכולל את תחומי הייעוץ ההנדסיים למיניהם ,ובכלל זה ייעוץ חברתי-קהילתי ,ייעוץ
שיווקי-עסקי ועוד .הייעוץ הנדרש בהליך זה משלב תכנון אסטרטגי וטקטי של מערכות
התפעול החיוניות בחיי השוק באופן שיתרום לפעילות העסקית מחד וליצירת חוויית לקוח
מאידך ,בתיאום עם צוות המתכננים.
התכנון הנדרש בהליך זה אמור לשרת את בעלי העניין השונים בו ואת צרכיו הייחודיים באופן
היעיל והטוב ביותר (לקוחות ,סוחרים ,חברת ההפעלה של השוק העירוני ,סיטונאים ,נותני
שירותים עירוניים ועוד) .במסגרת התכנון יידרש מענה לסוגיות שונות ובכללן :תפיסת
ההפעלה של השוק ועקרונות שיטת התפעול בהתאמה למאפייני השוק והסוחרים ,שינוע
סחורות בהתאמה להיקפי הסחורות ,אופן הנידות ,תדירות קבלת הסחורה ,סוגי הרכבים
להבאתה בשטחי השוק ,הגדרת שעות פעילות תפעולית לעומת מסחרית ,מתן מענה לצרכי
אחסנה וקירור בהתאמה לסוגי הפעילות הקיימת והמתוכננת בשוק ,בחינת מערך תפעולי
לטיפול בפסולת בהתאם לסוג וכמויות הפסולת לפינוי ,בחינה של הפעלת שוק סיטונאי כחלק
מהפעילות במתחם בשעות שהשוק סגור ללקוחות ואת מערך התחזוקה השוטפת של המתחם
כולו.
תקציבי הפרויקט מקורם במשרדי הממשלה השונים (המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל) ועל כן ,רק עם קבלת האישור התקציבי ואישור חברת יעדים יוכל היועץ להתחיל
בעבודתו .ככל שמי ממשרדי הממשלה ו/או חברת יעדים לא יתקצבו הפרויקט או חלקו,
יבוטל הפרויקט (או החלק היחסי) וליועץ לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או העירייה ו/או
מי ממשרדי הממשלה המתקצבים.
ידוע ומקובל על המתכנן/יועץ כי כל התשלומים נשוא הפרויקט מקורם במשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" :המשרד") ,לרבות תנאי התשלום ואופן התשלום ,ולא
תהיה למתכנן/יועץ טענה כל שהיא בכל הנוגע לעיכוב ו/או אי תשלום שמקורם במשרד.
ג .במסגרת עבודתו נדרשת תשומת לב המציע לנקודות הבאות:
•

ניתוח המצב הקיים בשוק  -שימוש במידע קיים ,הוספת מידע וניתוחו.

•

התייחסות לעתיקות המצויות בכל רחבי השוק ומגבלות הבינוי.

•

תב"ע תקפה או תכנית חדשה ככל ותקודם.

•

שימושים נוספים הקיימים במרחב השוק העירוני :שוק סיטונאי ,חניה ,פריקה וטעינה,
שינוע סחורות ,אחסנה ועוד.
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•

צרכי ביטחון ובטיחות.

•

נוכח היות מתחם השוק "מכונה" תפעולית ולוגיסטית מרובת משתמשים לצרכי הפעלת
השוק על הזוכה לבחון ולכלול בעבודתו עפ"י הליך זה :אופטימיזציה לוגיסטית של
משאבי כ"א ואמצעים ,אופטימיזציה של מערכות האחסון (הן מחקירת צרכי העסקים
וצרכי החברה המנהלת) ,אופטימיזציה של מערכות וכלי שינוע ,הכנת מפרטים טכניים,
הקטנת עלויות של תנועות אחסון והפצה ועוד .תכנון פונקציונלי זה ישמש נתבך
בפרוגרמת התכנון האדריכלי של השוק וישפיע בין היתר על גיבוש תכנית מדיניות
החזיתות העסקיות של השוק העתידי ,בהלימה עם צרכי האחסון ,השינוע הלוגיסטיקה,
התנועה הבטיחות ואיכות הסביבה.

בהגשת הצעתו מתחייב המציע כי קרא את הנקודות הנ"ל וכי הוא מודע להן בעבודתו.
ד .במסגרת העבודה יוכל המציע להסתייע:
•

בתמהיל עסקים קיים ,בהתבסס על מיפוי שבוצע ב 2014-לצורך עבודה אסטרטגית שלב
א' לשדרוג השוק העירוני ,ומאוחר יותר במהלך  .2016מתוכנן להתבצע עדכון מיפוי
במהלך אוגוסט-ספטמבר .2018

•

תב"ע של השוק.

•

מפת השוק העירוני  -תצ"א וכו'.

•

תכנית אסטרטגית לשדרוג השוק העירוני  -שלב א'  -תמצית.

•

תכנית העתיקות בשוק העירוני.

•

מכרזים בתחומי האחזקה והתפעול של השוק העירוני ,השוק הסיטונאי.

ה .תוצרי העבודה:
הכנת תכנית ופרוגרמה לוגיסטית-תפעולית מפורטת :נדרשת תכנית עם חזון וקונספט,
המביאה בחשבון צורך נוכחי ועתידי ,הקצאת שטחים לתפעול יעיל וחסכוני ובר שליטה ובו
בזמן תכנית פעולה אופרטיבית לביצוע של השינויים הנדרשים .זאת ,בשיתוף עם אדריכל
הפרויקט ,ובתיאום צוות היועצים ויתר הגורמים הדרושים כפי שייקבע ע"י חברת יעדים
לרבות צוות התכנון האסטרטגי שיווקי ,נציגות הסוחרים קשרי קהילה ועוד .זאת ,מתוך
תפיסה כוללת של עיריית באר שבע לקידום פרויקט השדרוג בשקיפות ובשיתוף בעלי עניין.
תכנית זו משקפת עמידה במטרות הפרויקט על אילוציו בדגש על גיבוש מערך הפעלה סדור
לתפעול יעיל וחכם של השוק ליצירת חוויית קנייה ולהבטחת הסדר הציבורי ,הפיכת השוק
למרחב פעילות עסקי-תיירותי-חברתי בטוח ,מזמין ומניב ,המחזיק עצמו מבחינה כלכלית
(הפיכתו מנטל לנכס) ,על כלל המשתמע מכך ועוד .התכנית תתייחס לרכיבים הבאים:
 .1ניתוח פונקציונלי של מכלול התהליכים והצרכים הלוגיסטיים והתפעוליים השוטפים
של השוק והמערכים הקיימים כיום הן מצד צרכי המסחר והן מצד החברה
המנהלת/העירייה .בחינת יעילות המערכים הנ"ל להשגת המטרות ,לרבות:
•

מיפוי השירותים ,נותני השירותים ואופיים עבור הפעילות הלוגיסטית הכוללת את
אספקת סחורה לעסקים ,שירותי ניקיון והתברואה  ,אחסנה ,תחזוקה ועוד .קיום
מפגשים עם גורמי מקצוע ובעלי עניין ,לרבות סיורים מקצועיים בשווקים אחרים.
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במסגרת זו יתבצע ,בשיתוף גורמים אלו ,תהליך לימוד ושילוב של הידע והניסיון
הנצבר של גורמים אלו ,תוך קיום תהליכי חשיבה משותפים לשילוב ערכים
כלכליים בערכים תפעוליים ,לוגיסטיים וסביבתיים ,מתוך רצון לפעול ביעילות
פונקציונלית וכלכלית בפעילות השוק העירוני והסיטונאי.
 .2ניתוח פונקציונלי של פעילות השוק הסיטונאי כיום על מכלול הצרכים הלוגיסטיים
שלו ,לרבות לימוד שרשרת האספקה ,השלכות פעילותו על תפקוד השוק מבחינה
תפעולית (שינוע סחורות ,אחסון ,ניקיון ,ממשק לקוחות-סחורות ,השלכות על הסדרי
פריקה וטעינה וכדומה) .בהקשר זה יתבצע :ניתוח השלכות פעילותו של השוק הסיטונאי
על היבטי התפעול ,האחסון והשינוע נכון להיום .במסגרת זו יתקיימו פגישות עם גורמי
מקצוע ובעלי עניין לרבות סיורים מקצועיים בשוק/ים סיטונאיים אחרים ללימוד
ושילוב של הידע והניסיון הנצבר של גורמים אלה לגיבוש תפיסת הפעלה של מרחב
סיטונאי במתחם השוק ומחוצה לו ,על כלל ההשלכות המצוינות.
 .3הגדרת הצרכים הלוגיסטיים והתפעוליים של הסוחרים בכל אחד מהרביעים בשוק
העירוני ,של הסיטונאים והקמעונאים של השוק הסיטונאי ושל חברת יעדים/עירייה:
•
•
•

מיפוי הצרכים והשירותים הלוגיסטיים/תפעוליים הדרושים לסוחרים בחתך לפי
סוגי העסקים .המיפוי ייעשה על בסיס סיורים בשוק וידע נצבר ,מפגשים עם סוחרי
השוק ו/או נציגות הסוחרים כפי שייקבע ע"י המזמין.
איסוף ועיבוד נתונים כמותיים ,כולל גידול/קיטון צפוי לאופק התכנון (נפחי
פעילות ,סוגי פעילות חדשים ,נפחי אחסון וכדומה).
ניתוח איכותי והצגת מצב קיים במערכי הלוגיסטיקה והתפעול הקיימים בשוק
העירוני (כולל השוק הסיטונאי) ,לרבות :השלכות בתחום השירות ללקוחות השוק,
לסוחרים ,לקמעונאים מחוץ לשוק תמחור והמחרה (הוצאות והכנסות) של מערכי
התפעול הנוכחיים וכדומה.

 .4הכנת חלופות לפרוגרמה פונקציונלית למערכים הלוגיסטיים והתפעוליים הנדרשים
בשוק ,לרבות ביחס לפעילותו של השוק הסיטונאי (במתחם השוק ומחוצה לו) בהתאם
לצרכי בעלי העניין כפי שמופו ,לפרוגרמה ועקרונות התכנית האדריכלית וצוותי
התכנון ,להנחיות גורמי העירייה השונים ובין היתר מחלקות התברואה התנועה
וכיו"ב ,המזמין ובתיאום עם העבודה האסטרטגית שיווקית עסקית .הכנת החלופות
כוללת בין היתר:
•
•

גיבוש הנחות יסוד ועקרונות לתכנון.
גיבוש חלופות פונקציונליות למערכים הלוגיסטיים והתפעוליים למערכים
הקיימים (למשל :רחבה תפעולית חכמה ועוד) ,אשר יגדירו בין היתר:
 oאזורי טעינה ופריקה-מיקום וזמני פעילות בהלימה בין היתר עם מנהל מחלקת
תנועה וחניה של העירייה ויועץ התנועה).
 oנתיבי שינוע פנימיים של סחורות (כנ"ל).
 oאזורי אחסון לסוגיו (ברמת חנות/מתחם/קירור).
 oתאום עם צוות היועצים אזורי טיפול בפסולת למיניה ושיטת הניקיון.
 oמיפוי חלופות לריכוז/ביזור שירותים לוגיסטיים ותפעוליים
(מחסנים/מחסנים משותפים ,אזורים משותפים לטיפול בפסולות ,שטחי
קירור ,רמפות משותפות לקבלה/הוצאת סחורות וכדומה).
 oגיבוש עקרונות מנחים לביצוע התהליכים הלוגיסטיים והתפעוליים בשוק
לרבות כחלק מתקנון השוק שיצורף כנספח לחידוש הסכמי החכירה/שכירות
של השוק וכן אישורם מול הגורמים הרלוונטיים ,כפי שייקבע ע"י המזמין.
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 .5הצגת חלופות בהתייחס להמשך פעילותו של השוק הסיטונאי  -במתחם השוק העירוני
ומחוצה לו ,בהלימה עם השגת מטרות הפרוייקט .כך למשל :האם סגירתו תגדיל/תקטין
הצורך בשטחי אחסון ,האם היא תגביר/תקטין את הצורך בשינוע סחורות ועוד).
במסגרת זו יובא בחשבון ניתוח תפקידו של השוק הסיטונאי הקיים במתחם השוק
העירוני ותפקידו שם ובמרחב העירוני /אזורי בכלל .הצגת החלופות תתייחס להשלכות
ולפתרונות המוצעים בהתייחס לצרכים הלוגיסטיים והתפעוליים על תפקוד השוק
העירוני ,סוחריו ולקוחותיו.
התכנון הפונקציונאלי לסעיפים קטנים  4ו 5-של סעיף תוצרי העבודה (סעיף ה') יוגש
במספר חלופות ,תוך ציון יתרונות וחסרונות ,לרבות הערכת תקציב ולו"ז.
 .6תכנון סופי והכנת פרוגרמה מלאה של חלופה נבחרת לאחר קבלת הערות הצוות
המקצועי והגורמים שייקבעו ע"י חברת יעדים .הכנת הפרוגרמה תכלול בין היתר :
•
•
•
•

הנחות יסוד ,אילוצים ומגבלות.
תרגום הפרוגרמה לתכנית העמדה בתאום עם האדריכל וצוות יועצי הפרוייקט
לרבות מפרטי אפיון הבינוי.
שטחי אחסון ,מחסנים ,שינוע סחורות ,אזורי פריקה וטעינה .בכלל זה גם:
התייחסות והמלצות לאזורי פריקה וטעינה בשוק (בתמהיל העסקים החדש)
ובמעטפת השוק בחלופות של שוק סיטונאי פעיל ולא פעיל בתוך השוק העירוני.
דרישות ציוד לצרכים השונים ,מערכות שינוע והרמה ,תשתיות ואספקות והיבטי
אחזקה
סיוע בגיבוש מטודת הפעלה כוללת של השוק בדגש על זמני פעילות שינוע סחורות,
פריקה וטעינה לסוגיה ,ניקיון שוטף ,אחסנה פינוי פסולת וכדומה

 .7גיבוש שיטת הפעלה לרבות ניהול לוגיסטי ותפעולי כנגזרת מסעיף – 6תיאור תחנות
העבודה לצרכים השונים ,צרכי כח אדם ,שעות הפעלה לכל צורך (פריקה וטעינה לסוגיה
ועוד ועוד).
 .8ניתוח כלכלי בכל הנוגע למפרט השירותים והאמצעים הדרוש בהליך זה (הוצאות
והכנסות) המשלב תמחיר והמחרה של כלל המערכים שיידרשו לשם יצירת מרחב מסחרי
מזמין ומניב ,המחזיק עצמו כלכלית.
 .9ייעוץ מקצועי ועריכת מפרטים טכניים למערכות האחסנה למיניהן ,לכלי השינוע ולכל
מה שיוגדר בפרוגרמה ע"י המציע למכרזים ,לרבות חוו"ד מקצועיות וליווי וועדת
מכרזים לתחומי ההפעלה הנדרשים כאמור.
בכל פתרון שיוצע בהכנת הפרוגרמה ע"י היועץ ,עליו לגבש מודל הפעלה ,לרבות תמחור
והמחרה והפיכתו לכלי לפיתוח עסקי עבור יעדים (למשל :שוק סיטונאי ,שטחי אחסון
וכיו"ב) .בהקשר זה יידרש היועץ לתת גם הערכה מסודרת לעניין כמות שטחי האחסון
הנדרשים עבור הצרכים של השוק הקיים (הן בהיבט הקמעונאי והן בהיבט הסיטונאי
שלו) בחלוקה לפי אופי השטחים :פרטי מול משותף ,מקרר מול מחסן רגיל וכיו"ב,
הערכה של רזרבות נדרשות לטובת צמיחה אורגנית בפעילות כולל עסקי הסעדה
שנדרשים למחסנים ברישוי עסקים (יש לבחון האם חייבים להיות צמודים או באזור
התפעולי) וכן משמעויות של בנייה של רזרבה נוספת שתושכר לגופים שמעוניינים
במרלו"ג במרכז העיר לטובת הפצת ה last mile-שלהם בעיר ובאזור .לכל ההערכות
יוצמדו משמעויות כלכליות של עלויות הפעלה בפועל לפי מודלים שונים להפעלה
ומחירי השכרה ריאליים.
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 .10פיקוח עליון-ליווי תכנון מפורט והקמה.
במסגרת שירותי הייעוץ יידרש הזוכה להכנת ניירות עמדה ,מצגות וחומרים מקצועיים,
לרבות הכנה ו/או השתתפות במפגשי שיתוף ציבור ו/או ישיבות שוטפות עם נציגות
הסוחרים ,גורמים עירוניים או כפי שייקבע ע"י החברה – על המציע הזוכה יהא להכין
חומרים אלו ,מעת לעת ובהתאם לדרישות החברה ובהקשר לתוצרי העבודה וכל זאת במסגרת
עבודתו עפ"י הליך זה ובמסגרת התמורה המשולמת לו והנקובה בהצעתו.
ו .לוחות זמנים
את התכנית לחלקיה יש להשלים בלוחות הזמנים כפי המופיע בטבלה מטה .יחד עם זאת,
ככל ויוחלט עפ"י החלטת החברה ,לרבות בעקבות המלצות של המציע ,לשנות את הלו"ז
לגבי חלק מתוצרי העבודה יעודכן מועד התשלום של אותו חלק בהתאם .במסגרת השירותים
יוצגו תוצרי העבודה המתבקשים ויאושרו בפורומים המתאימים .לא יתבצע מעבר משלב
לשלב בלו"ז המוצע ללא אישור המזמין ו/או מי מטעמו .לוחות זמנים אלה מחייבים את
הזוכה להשלמת כל הנדרש במועד .מובהר כי במסגרת עבודה זו ייכללו מפגשים עם צוותי
התכנון ,לרבות מפגשים שיידרשו עם נציגות הסוחרים ,הגורמים העירוניים וכו' .התכנית
תעודכן מפעם לפעם בהתאם להתקדמות הפרויקט ולתובנות שיועלו לכל הפחות עד גמר
תקופת התכנון המפורט ,ובהלימה עם גיבוש הסכמות עם נציגות הסוחרים .יצוין כי לכל אורך
עבודת הייעוץ יידרש ליווי ביצוע התכנית בפועל מול הסוחרים ,לרבות תיקוף החלופה
המוצעת ומתן פתרונות לבעיות שיעלו בדרך היישום .נדרש ייעוץ שוטף ועדכון בתכניות
בהתאם לבעיות או לשינויים משמעותיים שקורים בתהליך ,לרבות נוכחות במפגשים
שיידרשו .העבודה דורשת ממשק צמוד עם אדריכל הפרויקט ,צוות הייעוץ האסטרטגי שיווקי
ונציגות הסוחרים בלוויית צוות קשרי קהילה וכן עבודה מתואמת מול מנהלי צירי הפעולה
הנוספים בפרויקט (משפטי ,הנדסי וכו') ,הצגת חלופות לפתרון וייעוץ דינמי ושוטף בהלימה
עם התפתחות השיח מול בעלי העניין השונים ועם צרכי הפרויקט.
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שלב

תוצרים נדרשים

לו"ז

א.

סעיפים .1ה'1-3

שני חודשים קלנדריים מיום 20%
הזמנת העבודה מטעם המזמין

ב.

סעיפים .1ה' 4-5

25%

עד שני

%משכר
טרחה

הערות

חודשים קלנדריים מאישור
שלב א'
ג.

סעיפים .1ה' 6-8

עד שלושה חודשים קלנדריים 25%
מאישור שלב ב'

בהלימה עם
חלופת
התכנון
המאושרת

ד.

תיקוף ,עדכון וליווי עד לסיום התכנון המפורט 20%
התכנית לביצוע והשלמת החומר
יישום
הליך המקצועי הדרוש למכרזים
נשוא
זה(.סעיפים  )9-10נשוא עבודה זו

כפי שייקבע
ע"י מנכ"ל
יעדים או מי
מטעמו.

ה.

10%

•

פיקוח עליון

לאורך הביצוע

מובהר כי לאור מהות העבודה ומורכבותה ייתכנו עדכונים ושינויים בתוצרים גם לאחר
אישורם ותשלום שכ"ט בגינם וביצוע השינויים/העדכונים בתוצרים ע"י המציע יבוצע
ללא תוספת תשלום.

ז .צוות הפרויקט מטעם המציע
לשם יישום העבודה על המציע לציין בנספח הצוות המקצועי יועצים נוספים לאלה
הנדרשים בתנאי סף .2ג ,3.קרי מעבר למינימום הנדרש בסעיף ,למתן מענה מקיף לנדרש
בתוצרי העבודה כמופיע בסעיף .1ה לעיל (מבוא – תיאור כללי של הפרויקט) ,על סעיפי
המשנה שלו .על ההצעה הכספית לכלול את כלל היועצים ו/או השירותים הדרושים לביצוע
מכלול התוצרים (לרבות סקרי שוק ,ו/או הליכים נדרשים אחרים) .על המציע לציין במה
הולך לעסוק כל חבר צוות מבחינת תכולת העבודה וכן מי יעמוד בראש הצוות.

ח .השוק העירוני :צירי הפעולה בפרויקט
פרויקט שדרוג השוק העירוני מתאפיין בפעולה בה בעת במספר צירי פעולה הנדרשים
לקידומו .מאפייניו הייחודיים של הפרויקט:
•

פרויקט של "לב ואבן"  -שדרוג ושיקום מרחב מסחרי ואנושי פעיל.

•

פרויקט התחדשות עירונית במרחב מסחרי פעיל (מעין "בינוי-פינוי").
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• פרויקט שנע על רצף שבין הניהול "השוטף" של השוק לבין השוק העתידי .אין קו הפרדה
בשיח עם הסוחרים.
משכך מופו צירי הפעולה הבאים:
•
•
•
•
•

ציר חברתי-קהילתי (פעילות שוטפת עם סוחרי השוק ,יצירת אמון הדדי ,גישור על
פערים בין-תרבותיים ,גיבוש הסכמות ועוד).
ציר משפטי-נכסי (נוכח פקיעת תום תקופת החכירה של חלק נכבד מהנכסים החל מ-
.)2018
ציר תכנוני-הנדסי (עתיקות ,בינוי-פינוי ,מינימום הפרעה לבעלי העניין ועוד).
ציר פונקציונלי וכלכלי (מדיניות הפעלה יעילה ו"חכמה" לשיפור חוויית הלקוח וליעילות
ניהולית-תפעולית).
ציר שיווקי-אסטרטגי (תמהיל עסקים ,בידול השוק ממרכזים מסחריים אחרים,
תפקידו של השוק הסיטונאי בשוק העירוני ובמרחב העירוני/אזורי ועוד).

התקדמות ו/או אי התקדמות בציר אחד משליכה על צירי הפעולה האחרים.
כל אחד מצירי הפעולה מקפל בתוכו סדרת פעולות שלמה שמסמך זה איננו ממצה אותן,
אלא מתרכז בהצגת המטרות העיקריות שלו והיועצים הנדרשים לו.
מודגש כי מניית ותיאור צירי הפעולה במסמך זה נועדה לשפוך אור על מורכבות הפרויקט,
אולם הזוכה יהיה אמון על קידום התכנון הפונקציונאלי תומך תכנון ,תוך זיקה מתמדת
להשלכות רוחב של צירי הפעולה האחרים עליו ולהיפך.

ט .סטטוס:
למתחם הנ"ל בוצעה בחינת חלופות מקדימה שבחנה מספר מתארי פיתוח.
למתחם זה גובשו הנחות עבודה לתכנון שיתוקפו מול נציגות הסוחרים ובעלי ענין
אחרים.
לפרויקט מונה צוות יועצים הכולל בין היתר :אדריכל ,חברת ניהול פרויקטים ,יועצים
במגוון תחומים הנדסיים ,מודד ,צוות ייעוץ אסטרטגי-שיווקי וייעוץ קהילתי.
לצד אלה מונתה בבחירות דמוקרטיות בשוק העירוני נציגות סוחרים אשר הליך התכנון
לחלקיו אמור להתבצע בשיתופה.
לו"ז הפרוייקט כפוף לשינויים בהתאם להתקדמות הפרויקט לשלביו ,לרבות אפשרות
לשינוי תב"ע ככל שיידרש .ככל שיחולו שינויים ,ייתכן ויחולו בהתאמה שינויים בלו"ז
המציע והכל כפי שתנחה החברה .יובהר כי לא תשולם תוספת תשלום בגין שינויי לו"ז
או התארכות משך הביצוע ע"י המציע.
י .הנחות עבודה:
הפרויקט מתנהל במסגרת תקציב מהמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן:
"המשרד") ומכיוון שכך ,היועץ שייבחר יידרש לפעול בהתאם ותחת הרגולציה
העשויה להידרש מהמשרד (דיווחים ,טפסים ייעודיים ,מפקח מטעם וכדו') ,כפי
שיידרשו ע"י החברה ו/או מי מטעמה מעת לעת.
ידוע ומקובל על היועץ/מתכנן כי כל התשלומים נשוא הפרויקט מקורם במשרד ,לרבות
תנאי התשלום ואופן התשלום ולא תהיה ליועץ/מתכנן טענה כל שהיא בכל הנוגע
לעיכוב ו/או אי תשלום שמקורם במשרד.
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הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן ולעיל" :יעדים" ו/או "החברה" ו/או
"המזמין") מזמינה בזה קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון פונקציונאלי תומך תכנון
לפרויקט התחדשות מתחם השוק העירוני בבאר שבע ,אותו מבצעת יעדים עבור עיריית באר שבע
(להלן ולעיל" :העירייה") בעיר באר שבע.
הזמנה זו איננה מהווה מכרז (פומבי או סגור) אלא פנייה לקבלת הצעות בהתאם להוראות תקנה
 )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח .1987-השתתפות המציע בהליך הנ"ל כפופה להוראות
אשר יפורטו להלן.
א .מבוא
חברת יעדים הינה תאגיד עירוני בשליטת עיריית באר שבע ועוסקת במגוון תחומי פעילות ,לרבות
תכנון ,תיאום וניהול ביצוע עבודות פיתוח תשתיות עבור העירייה ,ניהול נכסים ,אחזקה ועוד.
מתכננים/יועצים בעלי ניסיון מוכח ,אשר עומדים בדרישות הסף המפורטות להלן ומעוניינים
להגיש הצעתם ,מוזמנים לעשות כן בהתאם להוראות הזמנה זו.
מתכנן/יועץ אשר הצעתו תיבחר על ידי יעדים ,יידרש לחתום על הסכם למתן שירותי תכנון/ייעוץ
בנוסח המצ"ב כנספח  4לחוברת זו.
ב .שאלות ובירורים
ניתן להעביר שאלות הבהרה ובירורים ,לדואר אלקטרוני  yeadim@br7.org.ilעד ליום
 18.06.2019עד השעה  16:00בלבד ,תוך ציון שם ההליך ("הזמנה מס'  300/2019להציע הצעות
למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון פונקציונאלי תומך תכנון להתחדשות מתחם השוק העירוני
בבאר שבע") ,שם המציע ופרטיו המלאים .כל פנייה תכלול את מספר הסעיף אליו מתייחסת
השאלה או בקשת ההבהרה.
תשובות תינתנה בכתב .החברה לא תהיה אחראית לכל תשובה שתינתן בעל פה ועל המציע לוודא
קבלת תשובות כתובות לשאלותיו.
ג .תנאים מוקדמים להגשת הצעות  -תנאי סף
מציעים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן ,במצטבר ,מוזמנים בזאת להגיש הצעתם
למתן השירותים נשוא הליך זה:
המציע צרף להצעתו את פרטי המציע ,בנוסח המצ"ב כנספח  1להזמנה זו וכן פרופיל
מקצועי .את הפרופיל המקצועי מטעמו ,יש לצרף להצעתו כמסמך נלווה להצעתו.
המציע בעל ניסיון קודם מוכח בתחום ייעוץ ותכנון לוגיסטיקה ,בגיבוש ויישום תכנית
ופרוגרמה בתחומים דומים לאלו המפורטים בהליך זה למתחמי תעסוקה ו/או למתחמי
פעילות העובדים במתכונת מלאה (יום ולילה) ,מרובי משתמשים ו/או עובדים ו/או
ספקים ,ו/או קהל לקוחות .יובהר כי אין הכרח להוכיח ניסיון בכל אחת מדרישות העבודה
בהליך זה ,אלא בעיקרי הדברים.
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על המציע למלא את הטבלה המצ"ב כנספח  2וכן יכול המציע להתבסס אך ורק על
פרויקטים אשר בהם הוטמע ו/או מוטמע בפועל תכנון פונקציונאלי שהוכן על ידו .יש
להציג לפחות שני פרויקטים כאמור ,הרלוונטיים לבקשה זו .בטבלה יוצגו בין היתר
הפרטים הבאים :שם הפרויקט ומיקומו ,מזמין העבודה ,תיאור כללי ותמציתי של
העבודות ,מועד התחלה וסיום העבודות ,שם איש קשר מטעם המזמין וטלפון.
הוכחת עמידת המציע בתנאי זה תיעשה על פי בחינת הנתונים שימולאו והמסמכים
שיצורפו כנדרש בנספח  2המצ"ב לחוברת זו (ריכוז פרטי המציע בדבר ניסיון מקצועי).
המציע יציג צוות בעל ניסיון בעבודה קודמת בפרויקטים דומים ,הכולל לכל הפחות מהנדס
תעשיה וניהול ו/או כדומה וכן כלכלן ו/או בעל תואר דומה .לצורך עמידתו בסעיף זה יצרף
המציע קורות חיים של כל חברי הצוות שיועמד לטובת פרויקט זה ,בהתייחס לכלל
השירותים הנדרשים למילוי בהליך זה .הצוות יכול לכלול יותר מכפי המוצג בסעיף זה אך
לא פחות ממנו .לשם עמידה בסעיף זה על המציע למלא נספח 2א' עבור כל חבר צוות
ולצרף קורות חיים .כמו כן יציין המציע מי יעמוד בראש הצוות.
לא נפתחה כנגד המציע (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ולא הוגש
נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמציע לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה
קלון הנוגעת לתחום עיסוקו נכון למועד הגשת הצעתו.
על המציע לצרף לבקשתו הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח ה' לחוזה המצורף לחוברת זו.
המציע השתתף במפגש מציעים חובה שייערך ביום  12.06.2019בשעה  10:30ויתקיים
במשרדי החברה ברחוב בן צבי  4בבאר שבע וצרף להצעתו את פרוטוקול מפגש המציעים,
כשהוא חתום על ידו.
ד .מסמכים נוספים שצירופם נדרש
תעודת עוסק מורשה לצורך מע"מ.
אישור ניהול ספרים בתוקף.
אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
מסמך המפרט גישה מתודולוגית עקרונית להכנת תוצרי העבודה הנדרשת בהתייחס
לרכיבים הנדרשים לעיל ולהלן ולמטרות פרויקט שדרוג השוק.
קו"ח/פרופיל חברה של מגיש ההצעה ורשימת עבודות דומות.
קו"ח של צוות הפרויקט והתחום עליו יהא מופקד כל חבר צוות במסגרת הנדרש לביצוע
העבודה.
שמות ממליצים.
כל מסמכי ההליך וצרופותיהם כשהם חתומים כדין ע"י המציע.
ה .התחייבויות המציע
מבלי למעט מהתחייבויות המציע כאמור בהוראות הסכם ההתקשרות ,נספח  4לחוברת זו,
המציע מצהיר בזה ומתחייב כלפי החברה ,כדלקמן:
המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף .2ג' לעיל (תנאי סף) ,במצטבר,
כתנאי להתקשרות יעדים מולו.
המציע מקיים ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ,1976
בנוסח המצ"ב כנספח ו' לחוזה המצורף לחוברת זו.
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המציע מתחייב לפעול בהתאם להוראות יעדים ובהתאם להוראות הרלוונטיות בנוהלי
המשרדים המתקצבים ,כפי שיועברו לו מעת לעת.
המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים בהתאם להנחיות יעדים ו/או עיריית באר-שבע
וכפי שיינתנו לו מעת לעת וזאת כתנאי לחתימת יעדים ו/או עיריית באר-שבע על הסכם
התקשרות עימו בכל מקרה בו ייבחר ליתן שירותים כאמור עבור יעדים.
המציע מתחייב כי לא ישב במשרדי יעדים וכי לא יעשה שימוש בנייר רשמי או כל מסמך
רשמי אחר של יעדים ו/או עיריית באר-שבע.
המציע יעדכן את יעדים בכל שינוי בפרטים אשר רלוונטיים לרישומו במאגר.
המציע מתחייב כי יקפיד על שמירת זכויות יוצרים על פי דין.
המציע מתחייב כי לא ימחה או יעביר לכל גורם אחר את זכויותיו או את חובותיו ,כולן או
חלקן.
ו .היעדר ניגוד עניינים
המציע וכן בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים במציע 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 עניינים קיים או פוטנציאלי עם
מילוי תפקידו של המציע במתן השירותים נשוא ההליך.
היעדר "מצב של ניגוד אינטרסים" לעניין זה:
למציע ולכל המנויים לעיל אין ולא תהיינה במישרין ו/או בעקיפין ,זכויות כלשהן לגבי
המקרקעין באתרים לגביהם יספק המציע שירותים עפ"י הליך זה.
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.
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.
המציע וכל המנויים לעיל לא יעסקו במתן שירותים כלשהם ,במישרין או בעקיפין ,לבעלי
זכויות ו/או בעלי עניין ו/או יזמים שירכשו זכויות באתרים בהם ייתן המציע שירותים
נשוא הליך זה ,או לקבלנים שיבצעו בהם עבודות כלשהן.
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 לא יעסקו במתן שירותים כלשהם ,במישרין או בעקיפין,
לאיזשהו צד שלישי אשר עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם יעדים בכלל או עם ביצוע
תפקידיו של המציע בהתקשרות עפ"י הליך זה ,אלא אם כן ניתן לכך אישור יעדים מראש
ובכתב.

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

13

המציע וכל המנויים ברישא לסעיף 2ו' זה 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.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב המציע לחתום על הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים,
בנוסח המצורף כנספח  3להזמנה לבקשה .נספח זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
החוזה.
ז .כח אדם
בעניין זה ,מוסבת תשומת ליבו של המציע לסעיף  12לחוזה.
ח .אופן הגשת ההצעות ,בחינתן ,אפשרות קיומו של מו"מ ועיקרי ההתקשרות
המציע יגיש את ההצעה במתכונת המופיעה בפסקה זו ובהתאם להוראות ההזמנה.
המציע נדרש לחתום בכל מקום שנדרש עם חותמת או חותמת וחתימה ,ולצרף להצעתו
את כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות ההליך.
מציע שהינו שותפות רשומה ,יידרשו חתימות של כל השותפים על מסמכי ההליך כאשר
ההתחייבות של שותפים אלה תהיה ביחד וכל אחד לחוד.
במסגרת המענה להליך ימלא המציע את כל הנספחים וישלבם במסגרת ההצעה חתומים
על פי הנדרש.
המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך  25.06.2019עד השעה
 .15:00הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת הצעות
מחיר.
את ההצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים של חברת יעדים .ההצעות תוגשנה
במעטפות סגורות ואטומות ללא סימני זיהוי של המציע .על המעטפה יש לרשום את שם
ומספר ההליך.
המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי ההליך.
הצעה שלא תמולא במלואה תיחשב כאילו לא הוגשה.
יעדים תבחן את הצעות המציעים מהבחינה הכלכלית והמקצועית .בכל מקרה בו בחינת
יעדים כאמור תצביע על כשלים ו/או חוסרים ו/או טעויות בהצעה ,תהא רשאית יעדים
להעביר הערות לתיקון וכן שומרת יעדים על זכותה לפנות למציעים ,כולם או חלקם,
בדרישה לקבלת הבהרות ולהשלמת פרטים וחוסרים טכניים בהצעותיהם ,בדרך שהחברה
תראה לנכון.
מציע שלא תיקן הצעתו בהתאם להוראות יעדים ,הצעתו תיפסל.
החברה תהיה רשאית לדרוש פרטים אודות אופן תמחור ההצעה ע"י המציע ובמקרה
שתתרשם כי מדובר בהצעה נמוכה מדי שלא תאפשר את ביצוע העבודה כנדרש וכמצופה
ממסמכי ההליך ,תהיה רשאית לפסול את ההצעה.
לאור טיבה וטבעה של התקשרות זו שבין יעדים ובין המציע (קבלת שירותי מומחיות
מיוחדים) ,יעדים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו
מתאימות ,בכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות בדרך של הגשת הצעות מתוקנות וסופיות
( ,)BEST & FINALכל זאת באופן שוויוני והוגן ומבלי לפגוע בעקרון השוויון בין
המציעים.
כמו כן שומרת לעצמה יעדים את הזכות לזמן את המציעים ,כולם או חלקם ,להופיע בפניה
ו/או בפני מי מטעמה ,להציג הצעתם ,להתראיין ,להשיב על שאלות וכיו"ב.
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אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה:
 13.1שיעור ההנחה מהתמורה המירבית שהוצע על ידי המציע לצורך מתן
השירותים –יהווה  30%מהניקוד המשוקלל.
 13.2התרשמות יעדים מניסיונו המקצועי של המציע -יהווה  70%מהניקוד המשוקלל.
•

הניקוד למרכיב הכספי ( 30%מהניקוד המשוקלל) ,כקבוע באמת המידה 13.1
לעיל ,ייקבע על פי גובה ההנחה שתוצע ,כך שההצעה הזולה ביותר תזכה למלוא
הניקוד ( 30נק') ,וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.

•

הניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ,כקבוע באמת מידה  13.2לעיל ,ייקבע כפי
שיפורט להלן .בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי
שייקבע ע"י יעדים.
אמת מידה

 .1ניקוד החברה
התרשמות מ 2-פרוייקטים
בהם סיפקה החברה שירותי
ייעוץ פונקציונלי העומדים
בתנאי סף 2ג .סעיף קטן 2
א .מורכבות הפרוייקט (כל
פרוייקט) יזכה ב 5 -נקודות
ב .היקף כספי של כל פרוייקט
בהיקף של  50מלש"ח ומעלה,
כולל מע"מ יזכה בחמש
נקודות .היקף קטן מ50-
מלש"ח ועד  10מלש"ח לכל
פרוייקט ינוקדו באופן לינארי
לנ"ל כך שהיקף של 10
מלש"ח יזכה בנקודה אחת.
היקף קטן מ  10מלש"ח לא
יזכה בנקודות.

 .2ניקוד ניסיון המציע בהכנת
מתודת הפעלה של מרכז לוגיסטי
ו/או מרחב תפעולי שיושמה
בפועל (בדגש על גיבוש תהליכי
עבודה שילוב מיכון ו/או ציוד
ו/או אמצעים חדשניים אחרים)
ומצוינות
יעילות
להשגת
תפעולית.

 .3ניקוד מנהל הצוות המקצועי
המוצע:
התרשמות משני פרוייקטים אותם
ניהל מנהל הצוות מטעם המציע:

ציון מירבי

 10נק'
 10נק'

הערות

על בסיס נספח  2סעיף  1שמילא
המציע .יש להוסיף לנספח  2סעיף
 1תיאור מורכבות הפרוייקט עד
 10שורות בקובץ  WORDלכל
פרוייקט.

סה"כ 20
נקודות

 10נק'

בהיעדר ניסיון מוכח – לא יזוכה
המציע בנקודות.
לשם כך ,בנספח  2סעיף  2יציין
פרוייקטים
שלושה
המציע
רלוונטיים להוכחת ניסיונו לרבות
תיאור תמציתי של הניסיון הנדרש
בסעיף איכות זה באותו פרוייקט
(עד  10שורות ב ,)Word-וכן
רשימת אנשי קשר מטעם מזמין
העבודה (שם מלא ,תפקיד ,כתובת
דוא"ל ,טלפונים :נייד נייח ,שם
היועץ מטעם המציע שנדרש
לתחום זה ותחום התמחותו.
על בסיס מילוי נספח 2א'
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א .מורכבות הפרוייקט ( -כל
פרוייקט) יזכה בשתי נקודות.
ב .היקף כספי של כל פרוייקט
בהיקף של  50מלש"ח ומעלה,
כולל מע"מ יזכה בשתי
נקודות .היקף קטן מ50-
מלש"ח ועד  10מלש"ח לכל
פרוייקט ינוקדו באופן לינארי
לנ"ל כך שהיקף של 10
מלש"ח יזכה ב 0.4 -נקודות.
היקף קטן מ  10מלש"ח לא
יזכה בנקודות.
ג .מספר שנות ניסיון ראש
הייעוץ
בתחום
הצוות
הפונקציונלי כפי המוגדר
בתנאי סף  .2ראש הצוות בעל
מספר שנות הניסיון הרב
ביותר בתחום הייעוץ נשוא
הליך זה יזכה למירב
הנקודות ( 7נק') .מספר שנות
הניסיון של ראשי הצוותים
של יתר המציעים ידורגו
באופן יחסי.

 4נק'
 4נק'

 7נק'

 .4התרשמות מראיון עם המציע
והצוות מטעמו .במסגרת הראיון
יידרש המציע להציג חברי הצוות,
פרוייקטים רלוונטיים ומידע נוסף
עפ"י מפרט שיועבר בהמשך.

 25נק'

סה"כ

 70נק'

•

מובהר בזאת כי יעדים תהא רשאית לשקול במסגרת אמות המידה כל מידע רלוונטי שיגיע
לידיה ע"י המציע ו/או צד שלישי כלשהו ו/או ביוזמתה ,ואשר נוגע לשירותים קודמים שניתנו
ע"י המציע ו/או למציע בכלל ,ובנוגע להתקיימותם או אי התקיימותם בעתיד של נתונים
רלוונטיים לאמות המידה שפורסמו ,וזאת עד למועד ההכרזה על הזוכה והחלטת וועדת
היועצים.

•

היה ותזכינה שתי הצעות לניקוד משוקלל זהה ,אשר יהא הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר –
תועדף ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה יותר במרכיב האיכות.

ט .היקף ההתקשרות עם המציע
יעדים אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ו/או בהיקף כלשהו ולמציע לא תהא כל טענה או
תביעה בשל כך.
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י .זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים על התכניות ,הספרות ,התוכנות ,היישומים הממוחשבים ,וכל חומר אחר
אשר יפותחו ,יירכשו או יותאמו ע"י המציע לצורך מתן השירותים ליעדים ו/או לעיריית באר-
שבע ,יהיו רכושן ,והמציע מתחייב לפעול כדלקמן:
המציע לא יהיה רשאי להשתמש בתכניות ,תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו ו/או על ידי
יעדים ו/או עיריית באר-שבע לצרכי מתן השירותים ,לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות
אחרות ,אלא אם כן קיבל אישור בכתב ומראש מיעדים.
המציע מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו
במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הזמנה זו.
הוגשה תביעה נגד החברה ו/או נגד עיריית באר-שבע לפיה חומר מסוים כלשהו ,אשר
החברה ו/או העירייה ו/או המציע ו/או מי מטעמם יעשו בו שימוש לפי הזמנה זו ,מפר זכויות
יוצרים ,מתחייב המציע לשפות את החברה ו/או העירייה ,עם דרישה ראשונה ,בגין כל
הסכומים שיחויבו לשלם בגין התביעה האמורה ,וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר
בחומר אחר שאינו מפר.
במידה והמציע משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך ביצוע עבודה על פי הזמנה
זו ותוכניות העבודה שלו ,עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.
אם ההיתר כרוך בתשלום ,יבצע זאת המציע על חשבונו.
בתום ההתקשרות או מייד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב ,יעביר המציע את כל
התכניות ,התוכנות ,יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו ו/או בידי כל קבלן שירותים אחר,
המועסקים במסגרת מתן השירותים ליעדים על ידי המציע ,לידי החברה.
יא .זכויות חברת יעדים
החברה אינה מתחייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או למסור
פרטים על הצעה שנתקבלה ,אלא על פי דין.
החברה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת תתקבל ,והיא תהיה
רשאית לבטל הליך זה או לפרסם חדש תחתיו או להתקשר בכל דרך חוקית אחרת ,לשיקול
דעתה הבלעדי ,מכל סיבה וללא סיבה ,לרבות אם הוגשה הצעה אחת או נותרה הצעה כשרה
אחת .כן תהיה רשאית החברה שלא לקבל כל הצעה החורגת מאומדן ו/או הערכה תקציבית
פנימית ו/או שאין לה מקור תקציבי מתאים.
החברה לא תהיה חייבת בפיצוי המציעים ,כולם או חלקם ,בגין ביטול הליך זה כמפורט
בסעיף זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעת מציע אשר קיימת לגביו חוות
דעת שלילית וני סיון עבר שלילי של החברה ו/או עיריית באר שבע ו/או גופי סמך של
העירייה .במקרה כאמור תוענק למציע ,טרם פסילת הצעתו ,זכות הטיעון ,בכתב או בעל
פה ,עפ"י החלטת החברה.
החברה תהיה רשאית להורות על ביטול זכייתו של מציע אשר לא קיים התחייבויותיו
כאמור בהוראות הליך זה ו/או שהפר התחייבויותיו כאמור בהוראות הסכם ההתקשרות
המצ"ב כנספח  4לחוברת זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
יב .הגשת ההצעות
את ההצעה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים במעטפה אטומה וסגורה ,יש להגיש ידנית
במשרדי חברת יעדים ,יצחק בן צבי  ,4באר שבע ,ולציין על המעטפה "הזמנה מס' 300/2019
להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון פונקציונאלי תומך תכנון להתחדשות
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מתחם השוק העירוני בבאר שבע" וזאת עד ליום  25.06.2019עד השעה ( 15:00לעיל ולהלן
– המועד האחרון להגשת הצעות).
החברה תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות ובמידה ותעשה כן תודיע
לכל המציעים אליהם בוצעה פנייה ,בכתב.
החברה תודיע למציעים ,בכתב ,על קבלת ו/או אי קבלת ההצעות.
החליטה החברה לקבל הצעה כלשהי ,הרי שרק לאחר חתימת מורשי החתימה על הסכם
ההתקשרות ,המצ"ב כנספח  4לחוברת זו ,ייחשב הסכם זה כהסכם מחייב בין הצדדים.
למען הסר ספק מובהר מפורשות ,כי הודעת החברה למציע כי הצעתו נבחרה כהצעה הזוכה,
אין בה כדי ליצור כל התחייבות כלפי החברה ורק הסכם התקשרות ,חתום כדין על ידי
הצדדים ,יש בו כדי לחייבם.
יג .התמורה ותנאי התשלום
התמורה ותנאי התשלום הינם כקבוע בהסכם ההתקשרות ונספחיו.
הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות שיהיו בקשר עם מתן השירותים .כאמור ,לא ישולמו
כל הוצאות נוספות נוסף על המחיר שנקבע בהצעה הכספית (לרבות בגין נסיעות ,טלפונים,
ביטול זמן עקב נסיעה וכו').
מובהר ,כי יעדים איננה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו ו/או לבצע הזמנות בהיקף
כספי כלשהו ולא תישמע כל טענה מצד הזוכה באשר לאי ניצול המסגרת התקציבית הכוללת
או החלקית הנוגעת לכל פרט.
כן מובהר כי משך הפרויקט הינו אומדן בלבד על פי ניסיונה של יעדים ,וכי ייתכנו שינויים
בתקופת הפרויקט ,לרבות שינויים משמעותיים ביחס לפרק הזמן המוערך ,ואין בהערכת
יעדים בכדי לגרוע מחובת הזוכה להעניק את שירותיו בהתאם להליך זה במשך כל תקופת
הפרו יקט על פי תנאי החוזה גם ככל שתחרוג מהתקופה המוערכת לעיל .למען הסר ספק
מובהר ,כי גם ככל שהפרויקט יימשך מעבר לתקופה המוערכת לעיל ,לא יזכה הדבר את
הזוכה בכל תמורה נוספת.
יד .ביטוח
הזוכה בהליך יקיים ביטוחים לאחריותו עפ"י הסכם זה וכל דין לכל תקופת אחריותו החלה על
פי דין גם לאחר תפוגת הסכם זה בנוסח המפורט עפ"י הנחיות פרק הביטוח ואישורי ביטוח
הכלולים בנוסח החוזה המצורף בזאת וימציא העתקי פוליסות ביטוח ו/או אישור על ביצוע
ביטוחים בהתאם להוראות נספחי החוזה הקשורים לפרק הביטוח בחוזה והמהווים חלק בלתי
נפרד ממנו.
טו .חתימה על ההסכם
יתרת תנאי ההתקשרות מעוגנים בנוסח ההסכם המצ"ב כנספח  4לפנייה זו ובנספחים לו ,וכל
אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה .המציע שהצעתו תיבחר יחתום על נוסח ההסכם בלא כל
הסתייגות וינהג לפיו .המציע שהצעתו תיבחר יידרש לחתום על ההסכם בתוך  5ימים מהמועד
בו יימסר לו על זכייתו ,וכן להמציא במעמד זה את כל המסמכים הדרושים על פי ההסכם,
לרבות אישור עריכת ביטוחים.

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

18

טז .שונות
על המציע לערוך על חשבונו את כל הבדיקות והבירורים המוקדמים והאחרים ,הדרושים
לו לצורך הצעת הצעתו ,תוך שימת דגש ומחשבה על מאפייניו המיוחדים והייחודיים של
אתר העבודות נשוא פנייה זאת .עם הגשת ההצעה תראה יעדים את המציע כמי שכל
העובדות והנסיבות הרלוונטיות ידועות לו ולא תישמע כל טענה מצד המציע בדבר אי ידיעה,
הטעיה וכיו"ב.
בכל מקרה של אי התאמה בין הוראות הזמנה זו ובין הוראות הסכם ההתקשרות (נספח 4
המצ"ב) – יגברו הוראות הסכם ההתקשרות.
המציע אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו לפי הוראות הזמנה זו ו/או הסכם
ההתקשרות ,במישרין ו/או בעקיפין ,ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
סמכות שיפוט מקומית בלעדית תהא לבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע בלבד.
ביקש מציע לעיין בתוצאות ההליך ו/או בכל מסמך אחר ,תהא החברה רשאית לחייבו בכל
עלויותיה והוצאותיה עקב היעתרותה לבקשה ,ככל ותחליט לעשות כן.
שאלות ובירורים בנוגע להליך זה יתקבלו אך ורק בדרך המנויה בסעיף ב לעיל.

בכבוד רב,
ליאור דיעי
מ"מ מנכ"ל חברת יעדים
החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע בע"מ

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח  1להזמנה – טופס פרטי המציע
תאריך_______________:

לכבוד
יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ
בן צבי 4
באר שבע
א.ג.נ,.

הנדון :פרטי המציע
שם המציע/שם התאגיד:

___________________________________________

מספר זיהוי:

___________________________________________

כתובת רשומה:

___________________________________________

כתובת הפעילות:

___________________________________________

מספר/י טלפון:

__________________________________________ ,

מספר/י פקס:

__________________________________________ ,

דוא"ל (חובה):

___________________________________________

התמחות עיקרית:

___________________________________________

הסמכות ורישיונות מקצועיים
הסמכות בתקני איכות:

___________________________________________
___________________________________________

מנכ"ל המציע (במידה ותאגיד)___________________________________________ :
בעלי תפקיד עיקריים במציע:
שם ________________ תפקיד במציע _______________ וותק _______
שם ________________ תפקיד במציע _______________ וותק _______
שם ________________ תפקיד במציע _______________ וותק _______
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

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח  2להזמנה – ריכוז פרטי המציע בדבר ניסיון מקצועי
 .1ניסיון מקצועי של המציע  -גיבוש ויישום תכנון פונקציונאלי למתחמי תעסוקה כמופיע בדרישות
המוקדמות בסעיף .2ג.2.
פרויקט 1

פרויקט 2

שם הלקוח/מזמין העבודה
מיקום
תיאור הפרויקט

תאריך התחלה וסיום
העבודה בפרויקט(*)
היקף כספי של פרק
הלוגיסטיקה בפרויקט כולל
מע"מ
היקף שכ"ט המציע בפרויקט
לפני מע"מ
סוג השירותים (יועצים)
שניתנו ע"י המציע בפרויקט
השותפים לפרויקט
איש קשר ופרטי התקשרות
ישירה עם איש הקשר
(מטעם מזמין העבודה)

שם
שם
מלא _____________________:מלא_____________________:
סלולרי ___________________:סלולרי___________________:
משרד ____________________:משרד____________________:

(*) ניתן לציין גם פרויקטים הנמצאים בביצוע

חתימה וחותמת המציע ___________
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 .2ניסיון מקצועי של המציע  -הכנת מתודת הפעלה של מרכז לוגיסטי ו/או מרחב תפעולי שיושמה
בפועל (בדגש על גיבוש תהליכי עבודה ,שילוב מיכון ו/או ציוד ו/או אמצעים חדשניים אחרים) להשגת
יעילות ומצוינות תפעולית.
פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

שם הלקוח/מזמין העבודה
מיקום
תיאור העבודה

תאריך התחלה וסיום של
העבודה (*)
שם היועץ מטעם המציע
בעבודה זו ותחום התמחותו
איש קשר ופרטי התקשרות
ישירה עם איש הקשר
(מטעם מזמין העבודה)

שם מלא:
___________________
סלולרי:
___________________
משרד:
___________________
דוא"ל:
___________________

שם מלא:
__________________
סלולרי:
__________________
משרד:
__________________
דוא"ל:
__________________

שם מלא:
__________________
סלולרי:
__________________
משרד:
__________________
דוא"ל:
__________________

(*) ניתן לציין גם עבודות הנמצאות בביצוע
 .3איש קשר מטעם המציע
איש קשר מטעמנו הינו ____________________  ,בתפקיד _____________________,
מספר טלפון נייד_______________________.
על המציע לצרף המלצות מאת מזמיני העבודות כאמור בהוראות חוברת זו.

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח 2א' להזמנה – ריכוז פרטי ראש הצוות ואנשי המקצוע בצוות (נותני
השירותים) מטעם המציע
יש למלא טבלה זו עבור כל אחד מחברי הצוות ו/או נותני השירותים שיועמדו
לטובת ביצוע תוצרי העבודה הנדרשים
שם מלא של חבר הצוות (נותן השירותים)____________________________________ :
תחום התמחות_______________________________________________________:
שנות ניסיון_________________________________________________________:
יש לצרף קורות חיים
פרויקט 1

פרויקט 2

שם הלקוח/מזמין העבודה
מיקום
תיאור הפרויקט

תאריך התחלה וסיום
העבודה בפרויקט(*)
היקף כספי של פרק
הלוגיסטיקה בפרויקט כולל
מע"מ
השותפים לפרויקט
איש קשר ופרטי התקשרות
ישירה עם איש הקשר
(מטעם מזמין העבודה)

שם
שם
מלא _____________________:מלא_____________________:
סלולרי ___________________:סלולרי___________________:
משרד ____________________:משרד____________________:

(*) ניתן לציין גם פרויקטים הנמצאים בביצוע
ניתן לצרף המלצות מאת מזמיני העבודות.

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח  3להזמנה  -היעדר ניגוד עניינים
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
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.4

_______________
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

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח  4להזמנה – נוסח הסכם למתן השירותים עליו יתבקש לחתום המציע

חוזה למתן שירותי ייעוץ/תכנון
שנערך ונחתם בבאר – שבע ביום ___ לחודש ______ שנת 2019

בין
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ ח.פ51-317904-4 .
מרח' בן צבי  4באר שבע
(להלן" :החברה" ו/או "המזמין" ו/או "יעדים")

לבין

מצד אחד

________________________ ח.פ/ע.מ _______________
כתובת ______________________________________
טל' ;____________ :פקס'_______________ :
דוא"ל___________________________ :
(להלן" :המתכנן" ו/או "היועץ" ו/או "המציע")

מצד שני

הואיל

וחברת יעדים – החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע בע"מ (להלן" :החברה" ו/או
"יעדים") הינה תאגיד עירוני ,כמשמעותו בפקודת העיריות ,המצויה בבעלותה
ובשליטתה המלאה של עיריית באר שבע (להלן" :העירייה") ומשמשת זרועה הארוכה
בביצוע תפקידיה;

והואיל

וברצון החברה לקבל מהיועץ/מתכנן שירותי ייעוץ בתחום תכנון פונקציונאלי תומך תכנון
לפרויקט התחדשות מתחם השוק העירוני בבאר שבע ,אותו מבצעת יעדים עבור עיריית
באר שבע (להלן" :השירותים") ,בהתאם להצעת המחיר המצ"ב כנספח  '5להסכם זה
תמורת סך של ₪ _______________ :כולל מע"מ כחוק (ובמילים:

והואיל

והיועץ /מתכנן מצהיר כי הינו בעל המומחיות ,הניסיון המקצועי ,הידע וכח האדם
המתאים לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה וכי הינו מסכים לקבל על עצמו את מתן
השירותים;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בכל הנוגע למתן השירותים על ידי
היועץ/מתכנן כאמור בהוראות הסכם זה.

____________________________________________________________);

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1דין המבוא להסכם והנספחים
המבוא להסכם זה ונספחיו – המצורפים ,המוזכרים ו/או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים –
הם חלק בלתי נפרד ממנו.
הפרויקט מתנהל במסגרת תקציב מהמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" :המשרד")
ומכיוון שכך ,היועץ/מתכנן שייבחר יידרש לפעול בהתאם ותחת הרגולציה העשויה להידרש
מהמשרד (דיווחים ,טפסים ייעודיים ,מפקח מטעם וכו') ,כפי שיידרשו ע"י החברה ו/או מי
מטעמה מעת לעת.
חתימה וחותמת המציע ___________
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 .2פרשנות ,הגדרות ונספחים
האתר

האתר בו יבוצע הפרויקט ,עפ"י הזמנת העבודה.

המנהל/המנכ"ל מנכ"ל החברה או מי מטעמו שיוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.
הפרויקט

פרויקט שדרוג השוק העירוני בבאר שבע.

הזוכה

לרבות מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.

ההסכם

הסכם זה ,על נספחיו ,וכל מסמך ,מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף ,בהסכמת
הצדדים ,בכתב ,להסכם זה בעתיד.

השירותים

כלל השירותים המפורטים בנספח ג' להסכם וכן כל שירות אחר הקשור
ו/או הדרוש למתן השירותים על ידי היועץ/מתכנן.

התמורה

הגמול אשר ישולם ליועץ/מתכנן בכפוף להוראות הסכם זה.

 .3להלן נספחי הסכם זה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6
.3.7

נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'
נספח ז'

אישור קיום ביטוחי היועץ/מתכנן.
בוטל (במקומו מצ"ב נספח )5
פירוט השירותים והתמורה.
בוטל.
הצהרה בדבר הרשעות קודמות.
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים.
תרשים התמצאות.

האמור בנספחים הקיימים וכאלו שיצורפו בעתיד ,ישלים את האמור בהוראות הסכם זה .בכל
מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין האמור בנספחים ,יגבר האמור
בהסכם אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת ,בכתב ובחתימת הצדדים.
 .4הצהרות והתחייבויות היועץ/מתכנן
היועץ/מתכנן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .4.1כי יש לו ולצוות מטעמו המומחיות ,הניסיון ,ההכשרה ,ההסמכה והאישורים הנדרשים
למתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ועל פי דין ,ובכלל זה כי הוא מחזיק וימשיך
להחזיק בתוקף ,כל עוד הסכם זה בתוקף ,באישורים הנדרשים בהסכם זה ו/או על פי דין.
 .4.2כי השירותים יינתנו על ידו בכל היקף שעות נדרש לצורך ביצוע מלא של השירותים.
מובהר כי אין באמור לעיל ,כדי לחייב את החברה להזמין מהיועץ/מתכנן שירותים בהיקף
מינימאלי כלשהו.
 .4.3כי בדק בקפדנות את כל התנאים ,ההתניות והדרישות המפורטים בהסכם זה על כל
נספחיו.
 .4.4כי הוא מכיר ויודע מהן הוראות הדין הרלוונטיות לקיום הסכם זה ומתן השירותים לפיו
והוא מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה בנאמנות ,ביעילות ,לפי מיטב כללי
המקצוע וברמה מקצועית הגבוהה ביותר ,תוך השקעת כל האמצעים הדרושים לביצוע
ההסכם ,הוראות החברה והוראות הדין.
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 .4.5כי הוא מתחייב להחזיק ,בכל עת ,ולהציג לחברה ,על פי דרישה ,את כל הרישיונות
והאישורים הדרושים על פי דין ,לביצוע השירותים .היועץ/מתכנן מצהיר כי הוא בעל
הסמכה כדין ,במקום שבו קיימת ו/או נדרשת תעודה או הסמכה על פי דין ,בקשר למתן
השירותים על פי הסכם זה.
 .4.6כי בדק ,בחן ומצא כי התמורה על פי הסכם זה הינה תמורה מלאה והוגנת לשם ביצוע כל
התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין .מוסכם על הצדדים כי היועץ/מתכנן לא יהיה
רשאי להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין זה ,לרבות ,דרישה לתוספת תשלום
הנובעים מאי בדיקה או מטעות בהערכה של היקף השירותים אשר יינתנו על ידו וכיו"ב.
 .4.7היועץ/מתכנן מתחייב להודיע לחברה ,וללא כל דיחוי ,על כל עניין הקשור בפעילותו ,אשר
לגביהם יש לו או עלול להיות לו עניין אישי ו/או ניגוד עניינים עם החברה ו/או העירייה,
ומתחייב לא לקבל מתנות ו/או כל הטבה אחרת מכל לקוח ,קבלן או אדם אחר העובד עם
החברה ו/או העירייה.
 .4.8היועץ/מתכנן מתחייב כי השירותים יינתנו על ידו באופן אישי והוא אינו רשאי לבצע את
העבודה באמצעות קבלני משנה ,אלא אם קיבל לכך את אישור החברה מראש ובכתב .כך
או אחרת ,העסקת קבלני משנה לא תשחרר את היועץ/מתכנן מאחריותו על פי הסכם זה
ועל פי דין.
 .4.9כי הוא מתחייב לקיים את כל הוראות הביטחון והבטיחות של החברה ו/או העירייה
ולהישמע לכל הוראות ממונה בטיחות מטעמן ו/או לכל הוראות המנהל.
 .4.10כי אין במתן השירותים על ידו לחברה ו/או לעירייה משום ניגוד עניינים כלשהו
להתחייבות למתן שירות או ייצוג לקוח אחר שהינו קשור בהם .בהתאם ,היועץ/מתכנן
מתחייב לעמוד בדרישות נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים
חיצוניים ברשויות המקומיות (חוזר מנכ"ל מ .הפנים  )2/2011או בדרישות נוהל מניעת
ניגוד עניינים של החברה.
.4.11מבלי לגרוע מהאמור ,מורשי החתימה אצל היועץ/מתכנן ימלאו הצהרה בדבר הימנעות
מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשירות הציבור ,כמקובל בחברה ובהתאם
להנחיותיה ויחתמו על הצהרה בנוסח המצורף לבקשה לקבלת הצעות כנספח  ,3נספח
המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה .מובהר בזה מפורשות כי העסקת היועץ/מתכנן
וההתקשרות עמו כפופים לעמידה בנהלים המקובלים בחברה או בעירייה בעניין ניגודי
עניינים.
 .5עבודת היועץ/מתכנן
 .5.1תכנון והקפדה כי הנחיות המנהל ,מקוימות במלואן.
 .5.2היועץ/מתכנן יבסס את עבודות הייעוץ/תכנון אשר יימסרו לו ,על פי הנתונים ,קווי היסוד
וההנחיות ,עפ"י התב"ע על נספחיה ובהתאם לדרישת גורמי החברה ו/או העירייה
והמסגרת התקציבית ו/או הוראות אחרות אשר יימסרו לו ,בכתב ,על ידי המנהל ו/או על
ידי חברת יעדים.
 .5.3בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הנחיות ו/או המפרטים ו/או התב"ע על נספחיה
יציג היועץ/מתכנן את הסתירה/אי ההתאמה על היבטיה והמשמעויות השונות ליעדים
והחלטת יעדים תהיה הקובעת.
 .5.4החברה ,באמצעות המנהל ו/או מי מטעמו ,רשאית להוסיף ו/או לשנות את הנחיות
הייעוץ/תכנון בהתאם לצורך ,לרבות בשל שינויים תקציביים ,ובלבד שכל הוספה או שינוי
יימסרו ליועץ/מתכנן בכתב.
 .5.5הכנת ומסירת דיווחים ,מעת לעת ,בהתאם לדרישות המנהל ו/או הנדרש בנהלי המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" :המשרד").
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 .5.6היועץ/מתכנן מתחייב בזה למלא אחר ההנחיות באופן קפדני ומדויק ולא לשנות ו/או
להוסיף עליהן .מקום בו לדעת היועץ/מתכנן קיימת אי בהירות ,ליקוי מקצועי או עשויים
להיווצר סתירות בין ההנחיות ובין התוצאה התכנונית הרצויה ,יפנה בהקדם את תשומת
ליבו של המנהל ,בכתב ,ויפעל בהתאם להנחיות בקשר לכך.
 .5.7מתן השירותים על ידי היועץ/מתכנן יכללו שיתוף פעולה ,לפי הצורך ו/או בהתאם
לדרישות המנהל ,עם התאגיד ,העירייה ,משרדי ממשלה ,מוסדות אחרים ,רשויות התכנון
וכן ביצוע פעולות בין מומחים ויועצים מקצועיים כולל ישיבות ,התייעצויות ,בירורים,
תיאום תכניות וכו' ,לרבות ובהתאם לצורך נציגי תאגיד המים.
 .5.8היועץ/מתכנן יהא אחראי להמצאת כל מסמך ,תכנית ,תקנות ,חישובים ,אישורים וכיו"ב
וכן כל חומר נוסף שיידרש לשם טיפול בעבודת היועץ/מתכנן.
 .5.9היועץ/מתכנן יהא אחראי לעריכת עדכונים ,תיקונים ושינויים בתכנית ,בפרוגראמה וכן
ביתר המסמכים ,בכל שלב של עבודות התכנון ,כפי שיידרש ע"י המנהל ו/או רשויות
התכנון ,ככל שהדבר רלוונטי לעבודתו.
.5.10היועץ/מתכנן מתחייב להשתתף בכל הישיבות הרלוונטיות לביצוע עבודתו ,שיזומנו על ידי
החברה ו/או המנהל.
.5.11היועץ /מתכנן ידווח למנכ"ל החברה ו/או מי מטעמו מדי חודש ,או מדי תקופה אחרת
שתיקבע על ידו ,במקום ובאופן שיידרש על ידי מנכ"ל החברה ,בדבר התקדמות מתן
השירותים על ידו ומנכ"ל החברה יהיה רשאי לעיין בתוכניות ובשאר המסמכים כדי
לעמוד על אופן התקדמות העבודות.
.5.12מובהר מפורשות ,כי היועץ/מתכנן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין השירותים
הנזכרים בסעיף זה מעבר לתמורה כהגדרתה בהוראות נספח  5ונספח ג' להסכם זה.
.5.13החברה רשאית להזמין מהיועץ/מתכנן את תכנונם של כל שלבי העבודות המפורטות ו/או
חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לא ביצע היועץ/מתכנן חלק כלשהו מעבודות התכנון המפורטות בנספח ג' להסכם זה או
בהצעת המחיר המצ"ב כנספח  '5להסכם זה ,תנכה החברה מהתמורה כאמור בהסכם זה
סך כספי יחסי ,אשר לדעת המנהל משקף את עלותן של עבודות היועץ/מתכנן אשר לא
בוצעו ו/או בוצעו בחלקן .בכל מקרה של מחלוקת בכל הנוגע לסך הניכוי כאמור בסעיף
זה ,תובא המחלוקת כאמור להכרעתו של מנכ"ל החברה.
.5.14התנאים הכלליים של הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ונמנים על עיקריו.
.5.15למען הסר ספק ,מובהר כי כלל השירותים שיינתנו במסגרת הסכם זה יהיו תוך קיום מלא
ומוקפד של כל הדרישות והדיווחים העשויים להידרש מהמשרד וזאת בנוסף ומבלי לגרוע
מהאמור בהסכם זה.
 .6לוח זמנים
 .6.1היועץ/מתכנן יתחיל במתן השירותים נשוא חוזה זה עם קבלת הנחיית המנהל או מי
מטעמו.
 .6.2על פי דרישת החברה ו/או המנהל ,יציג היועץ/מתכנן לוחות זמנים לביצוע העבודות אשר
בתחום אחריותו על פי הסכם זה.
 .6.3היועץ/מתכנן מתחייב לבצע כל שלב משלבי העבודות במועדו ולהקפיד על דבקות בלוח
הזמנים ולא לסטות ממנו .מובהר ,כי עמידה בלוחות זמנים לגבי ביצוע העבודות נשוא
הסכם זה על ידי היועץ ו/או מתכנן הינה אחד מתנאיו העיקריים והיסודיים של הסכם
זה ואלמלא התחייבותו של היועץ/מתכנן בדבר עמידה בלוח זמנים לא הייתה מתקשרת
החברה בהסכם זה.
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 .6.4עיכוב בהשלמת שלבי הייעוץ/תכנון
.6.4.1

נגרם עיכוב בביצוע שלב משלבי הייעוץ/תכנון ואותו שלב לא הסתיים במועדו,
בנסיבות שליועץ/מתכנן לא הייתה שליטה עליהן ו/או מחמת כח עליון ,והדבר
אושר ע"י המנהל ,רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע או השלבים שנדחו
מחמת כך לתקופה שתיקבע ע"י המנהל ואשר לא תפחת מאותו פרק זמן שלא
ניתן היה לנצלו מחמת העיכוב דלעיל .עיכוב מסיבות אישיות של היועץ/מתכנן
לא ייחשב כנסיבה שליועץ/מתכנן לא הייתה שליטה עליה במשמעות פסקה זו
ובמקרה זה שומרת לעצמה החברה את הזכות לקנוס ולנכות מהתמורה 5%
(חמישה אחוזים) מגובה שכר הטרחה לאותו שלב בו פיגר היועץ/מתכנן בלוחות
הזמנים.

.6.4.2

מקום בו היועץ/מתכנן לא החל בביצוע העבודה או לא סיימה ,או את השלב שהיה
עליו לבצע באותה עת ,או שקצב ההתקדמות לא הניח את דעת המנהל וקיים
חשש כי קצב התקדמות ביצוע העבודות על ידי היועץ/מתכנן לא יביא לסיום
ביצוע העבודות כולן או אותו שלב שיעמוד לביצוע במועדו ,יתרה על כך ,בכתב.

.6.4.3

אם תוך ( 7שבעה) ימים או כל תקופה אחרת ,אשר תיקבע לשם כך על ידי המנהל,
לא יחול שינוי בקצב התקדמות מתן השירותים על ידי היועץ/מתכנן ,תהא
החברה רשאית לבטל הסכם זה ע"י מתן הודעה על כוונתה להביא הסכם זה לידי
ביטול בת ( 15חמישה עשר) יום ,מראש ובכתב.

.6.4.4

עם ביטול ההסכם ע"י מתן הודעה כאמור לא יהיה היועץ/מתכנן זכאי לכל
תשלום ופיצוי .במידה וכתוצאה מעיכוב זה נגרם נזק כספי לחברה ו/או לעירייה,
רשאית החברה לקזז ולנכות את סך הנזק מתשלומים שהייתה אמורה להעביר
ליועץ/מתכנן ,לרבות בגין התחייבויות שלא במסגרת הסכם זה.

.6.4.5

למען הסר הספק מובהר ,כי המעבר משלב לשלב מותנה באישור ובהנחיה בכתב
של המנהל או החברה בלבד.

 .6.5הפסקת הייעוץ/תכנון
.6.5.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את היקף הייעוץ/תכנון,
בכל שלב משלבי הייעוץ/תכנון ,ללא תשלום נוסף וללא פיצוי.

.6.5.2

מובהר ,כי הפסקת הייעוץ/תכנון ע"י החברה בכל עת לא תהווה הפרת הסכם אלא
תיחשב כאילו היקף עבודת הייעוץ/תכנון שבגינה התקשרו הצדדים הצטמצמה
כדי אותו שלב שבוצע בפועל.

.6.5.3

היועץ/מתכנן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת מתן השירותים על ידו ,למעט
תשלום שכרו בעד שירותים שניתנו על ידו בפועל בלבד וזאת בכפוף להעמדת כל
התכניות והמסמכים שבוצעו על ידו לרשות החברה ו/או העירייה.

 .7התמורה
 .7.1בתמורה למתן השירותים במלואם ולקיום מלוא התחייבויותיו כלפי החברה ,לפי תנאי
ההליך והחוזה ,תשלם החברה את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו ע"י החברה
ואשר ייערכו על סמך הזמנות ,והכל בהתאם למחירים שנקבעו ליועץ/מתכנן בהליך
ובהתאם להצעת המחיר הזוכה שאושרה ,המצ"ב כנספח  '5להסכם זה ולפי הוראות
נספח ג' המצ"ב להסכם זה (להלן" :התמורה") .התמורה תכלול כל מס והיטל החל על
ביצוע העבודה הזו.
 .7.2החשבונות יומצאו ע"י היועץ/מתכנן למנהל עם העתק לחברה (להלן ולעיל" :החשבון")
וזאת עד ליום ה 5-לכל חודש ,בגין העבודה שבוצעה על ידו בחודש שקדם לו.
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 .7.3למען הסר ספק ,יובהר כי החשבון שהוגש לאחר התאריך הנ"ל ייחשב מבחינת לוחות
הזמנים ומועדי התשלום כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש הקלנדרי הבא שלאחר החודש בו
הוגש החשבון על-ידי היועץ/מתכנן (לדוגמא :חשבון שהוגש ב 6-לחודש ינואר בגין ביצוע
עבודה עד דצמבר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש פברואר) וליועץ/מתכנן לא תהיה
שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ביחס לכך.
 .7.4החשבון בגין כל עבודה יהיה מפורט בגין עבודות שבוצעו על-ידו בפועל ,מחושב לפי המחיר
שנקבע בהצעתו בהליך.
 .7.5על היועץ/מתכנן לצרף לחשבון את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי ההליך
ולהסכם החתום עימו ,על צרופותיהם.
 .7.6היועץ/מתכנן יגיש את החשבון כאמור למנהל ,אשר יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו
או בחלקו ויעבירו לאישור החברה שתאשרו לתשלום ,במלואו או בחלקו.
 .7.7היה והיועץ/מתכנן לא הגיש את החשבון בהתאם להוראות ,יחזיר המנהל את החשבון
ליועץ/מתכנן לשם הגשתו מחדש ,ומניין הימים לבדיקת החשבון יחל ממועד הגשת
החשבון מחדש ע"י היועץ/מתכנן.
 .7.8התמורה שתאושר לתשלום תשולם ליועץ/מתכנן ע"י החברה בהתאם לחוק מוסר
תשלומים ,קרי :תוך  10ימי עסקים ממועד קבלתם מהמשרד המממן ,ולא יאוחר מ150-
ימים מהמועד שבו הומצא החשבון לחברה ,אף אם לא קיבלה את המימון החיצוני.
 .7.9למען הסר ספק יובהר כי באחריות היועץ/מתכנן לוודא את העברת החשבון ע"י המנהל
לחברה עפ"י לוח הזמנים ולהתריע בפני החברה במידת הצורך.
.7.10לא תשולם כל התייקרות מכל סוג ומין שהוא במסגרת חוזה זה.
.7.11לכל התשלומים יתווסף מס ערך מוסף כחוק ,ובכפוף לקבוע ולאמור בהצעת המחיר
המצ"ב כנספח  '5להסכם זה.
.7.12ידוע ומקובל על היועץ/מתכנן כי כל התשלומים נשוא הפרויקט מקורם במשרד ,לרבות
תנאי התשלום ואופן התשלום ולא תהיה ליועץ/מתכנן טענה כל שהיא בכל הנוגע לעיכוב
ו/או אי תשלום שמקורם במשרד.
.7.13מוסכם בין הצדדים מפורשות כי שכר הטרחה ,כאמור לעיל ,כולל בתוכו את כל ההוצאות,
מכל מין וסוג שהוא ,של היועץ/מתכנן וכי היועץ/מתכנן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף
כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה מעבר לתשלומים המפורטים בו מפורשות.
.7.14כל עבודה שתבוצע ע"י היועץ/מתכנן שלא במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה ,כולה
או מקצתה ,או כל עבודה אחרת שלא הוזמנה ע"י החברה מאת היועץ/מתכנן ,במפורש
ובכתב ,לא תזכה את היועץ/מתכנן בכל תשלום שהוא והוא לא יהיה רשאי לתבוע
מהחברה ו/או מהעירייה כל תשלום בגין כך וזאת גם במקרה בו החברה ו/או העירייה עשו
שימוש כלשהו בתוצרי עבודת היועץ/מתכנן.
.7.15היועץ/מתכנן מצהיר מפורשות ,כי בחתימתו על הסכם זה ,יהיה זכאי רק לתמורה הנקובה
בהסכם ובנספחיו ולא יהא זכאי לכל תוספת שכר ו/או כל תשלום אחר ,מכל מין וסוג,
בגין עבודה ,מכל מין וסוג שהוא ,שלא נכללה בהוראות הסכם זה מפורשות.
מובהר ,כי לצורך עניין זה ,רואים הצדדים כל עבודה שנעשתה ע"י היועץ/מתכנן עובר
לחתימתו של הסכם זה וביחס לפרויקט אשר נמסר ליועץ/מתכנן לייעוץ/תכנון כאילו
נכלל מחירה בתמורה כאמור בהוראות הסכם זה.
 .8מבוטל
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 .9התקשרות עם יועצים ו/או מתכננים ו/או מומחים אחרים דרך היועץ/מתכנן
 .9.1היועץ/מתכנן נדרש להעסיק ,על חשבונו ובאחריותו ,את כל היועצים ו/או המתכננים ו/או
המומחים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות הייעוץ/תכנון ומתן מלוא השירותים נשוא חוזה
והליך זה.
 .9.2מבלי לגרוע מהאמור ,היועץ/מתכנן יהיה אחראי לעבודות היועצים ו/או המתכננים ו/או
המומחים מולם התקשר ישירות ולפיגורים בלוחות הזמנים העלולים להיגרם כתוצאה
מעבודות יועצים/מתכננים אלה.
 .9.3על היועץ/מתכנן מוטלת האחריות הבלעדית להודיע למנהל ,בכתב ובהזדמנות הראשונה,
על כל פיגור ו/או חשש לפיגור ואי עמידה בלוחות הזמנים כאמור.
 .9.4מובהר ומוסכם כי התמורה כאמור בהוראות הסכם זה כוללת את כלל תשלומי
היועץ/מתכנן ליועצים ו/או למתכננים ו/או למומחים מולם התקשר ישירות ,ככל ועשה
כן ,וכי החברה ו/או העירייה לא ישלמו כל תוספת תמורה ו/או כל תשלום אחר ו/או כל
הוצאה ישירה שהוציא היועץ/מתכנן ליועצים/מתכננים ששכר לצורך ביצוע מטלותיו על-
פי חוזה זה ובכלל.
.10תקופת ההתקשרות
.10.1תוקף הסכם זה הינו ממועד חתימתו בחתימת הצדדים ועד להשלמת ביצוע העבודות אשר
נמסרו ליועץ/מתכנן לביצוע בפועל (להלן" :תקופת ההתקשרות").
על אף האמור לעיל ,תהא החברה רשאית לסיים חוזה זה בהודעה בכתב של ( 30שלושים)
יום מראש וזאת מכל סיבה שהיא .נתנה החברה הודעה כאמור יהא היועץ/מתכנן זכאי
לשכר טרחה בגין הפעולות שבוצעו על-ידו ואושרו ע"י החברה עד למועד סיום ההתקשרות
בהתאם להודעה שניתנה כאמור.
החברה תהא רשאית לקזז ולנכות מהתמורה כל סכום המגיע לה מאת היועץ/מתכנן לפי
חוזה זה או כל חוזה/הזמנה אחרת.
.10.2מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,יעביר
היועץ/מתכנן לחברה וכן לכל מי שהחברה תורה לו לעשות כן ,כל מסמך או חומר שנמסר
לו ,בין שהוכן על ידי החברה ובין שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה.
.10.3אם היועץ/מתכנן חו"ח נפטר ,פשט רגל או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית ,ייחשב
הדבר כאילו החוזה בוטל ולעניין סעיפי חוזה זה ינהגו כאילו הודיע היועץ/מתכנן לחברה
כי אין ברצונו לבצע את העבודה.
.11בטיחות
על היועץ/מתכנן יחולו כל החוקים ,התקנות וההוראות החלות בדין בנושא בטיחות ,לרבות
בטיחות בעבודה .כמו כן מתחייב היועץ/מתכנן למלא אחר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד –  1954והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט –  1999וכן כל חוק או תקנה שיבואו במקומם.
.12אי קיום יחסי עבודה
מוסכם בזה מפורשות וכתנאי יסודי להסכם זה ,כי על אף העובדה שהיועץ/מתכנן פועל מטעם
החברה ,הרי שבכל הקשור למערכת היחסים בין החברה ליועץ/מתכנן ייחשב היועץ/מתכנן
כקבלן עצמאי והוא מתחייב לשאת בכל המסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן
השירותים ,לרבות תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,הפרשות סוציאליות ,שכר וכיו"ב
לעובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו.
במידה וצד ג' כל שהוא ו/או מי מעובדיו של היועץ/מתכנן יתבע את החברה ו/או העירייה
בהקשר של קיום יחסי עבודה ,מתחייב היועץ/מתכנן לשפות את החברה ו/או העירייה שיפוי
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מלא בגין כל ההוצאות והתשלומים שיושתו עליהן ו/או שהוציאו בעין וזאת תוך ( 7שבעה) ימים
מקבלת דרישה.
 .12.1היועץ/מתכנן מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה
החוקיים ,לצורך ביצוע התחייבויותיו.
 .12.2היועץ/מתכנן 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.
 .12.3היועץ/מתכנן 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 ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם -
והחברה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.
 .12.4היועץ/מתכנן מצהיר ,כי הוא ישפה מייד את החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה ,או
כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין היועץ/מתכנן ו/או של אדם
המועסק על ידו לבין החברה ,ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.
 .12.5אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך,
כי החברה הינה מעבידתו של היועץ/מתכנן ,ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל
מטעמו ,מתחייב היועץ/מתכנן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם
לה בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
 .12.6היועץ/מתכנן 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.
 .12.7היועץ/מתכנן מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה,
את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .12.8הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות היועץ/מתכנן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש
כמטיל חובות או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי
היועץ/מתכנן.
 .12.9כן מצהיר היועץ/מתכנן ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם
מהחברה 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 מתקיימי ם יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של היועץ/מתכנן
כעובד על בסיס  60%מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ,ויראו את התמורה כאילו
סוכמה כך מלכתחילה והיועץ/מתכנן 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
ו/או לעירייה על-פי דין.
 .12.10האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי החברה על-ידי
היועץ/מתכנן ,ובין אם תועלה על-ידי עובד של היועץ/מתכנן (ככל שישנם כאלה) ו/או
על-ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את
היועץ/מתכנן כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו למציע.
.13אחריות מקצועית ,טיב ביצוע וביטוח
.13.1היועץ/מתכנן מתחייב להעניק לחברה את השירותים נשוא הסכם זה ולבצע את עבודות
הייעוץ/תכנון בתוך כך בנאמנות וברמה מקצועית מעולה והוא האחראי לטיב העבודה
שהוכנה על ידו.
.13.2היועץ/מתכנן מצהיר כי יש לו היכולת ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים
והטכניים למתן השירותים נשוא הסכם זה וביצוע עבודות הייעוץ/תכנון.
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 .13.3אחריות ושיפוי בנזיקין
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5
13.3.6

13.3.7

13.3.8

13.3.9

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על
היועץ/מתכנן בלבד ולפיכך אישוריה של העירייה ו/או יעדים לתוכניות ו/או
למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ/מתכנן
על פי חוזה זה לא ישחררו את היועץ/מתכנן מאחריות המקצועית המלאה
הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מטעמן
אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או התוכניות
ו/או מסמכים ,כאמור.
היועץ/מתכנן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעירייה
ו/או ליעדים ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים
בשלמותו אן בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן
ו/או יועד.
היועץ/מתכנן יהיה אחראי לבדו כלפי החברה ו/או העירייה לכל נזק ו/או
אבדן אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של העירייה ו/או יעדים ו/או
של עובדיהם ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם בכל הקשור ו/או הנובע
לשירותים ו/או עקב מעשה ו/או מחדל ,טעות או השמטה של היועץ/מתכנן
ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ,תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר
אליהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היועץ/מתכנן אחראי כלפי העירייה ו/או
יעדים ו/או המשרד ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי כל אדם
הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ,לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן
או נזק אחר מכל סוג שהוא שייגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך
מתן השירותים ,עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של היועץ/מתכנן
או מי מטעמו.
היועץ/מתכנן פוטר את העירייה ו/או יעדים ו/או עובדיהם ו/או הפועלים
מטעמן מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות היועץ/מתכנן
כאמור לעיל.
היועץ/מתכנן מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או העירייה על כל נזק
שייגרם להן ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן ,לרבות ,הוצאות משפטיות
ואחרות בקשר לכך וזאת על דרישתה ו/או על פי פסק דין של בית משפט
מוסמך .העירייה ו/או יעדים ו/או המשרד תודיע ליועץ/מתכנן על נזק ,דרישה
ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על מפניה על חשבונו.
נשאה העירייה ו/או יעדים ו/או המשרד בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או
הפסד שנגרמו למי מהן ו/או לרכושן ו/או לצד שלישי ,לרבות היועץ/מתכנן
ועובדיו ,בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים יהיה על היועץ/מתכנן
להחזיר לעירייה ו/או ליעדים ו/או למשרד ,באופן מיידי ,כל תשלום ו/או
הוצאה ,כאמור ,ולשפותן על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
העירייה ו/או יעדים רשאיות לקזז מן התשלומים אשר היועץ/מתכנן זכאי
להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה
ו/או מיעדים על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו
של היועץ/מתכנן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לחברה ו/או לעירייה
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ/מתכנן כאמור לעיל.
מבלי לגרוע מאחריות היועץ /מתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין
הוראות האחריות ,השיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין יעדים ו/או
העירייה לבין מדינת ישראל ו/או המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
ו/או גופים ממנים וכד' ,היועץ /מתכנן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו
" "BACK TO BACKוהיועץ /מתכנן יעמוד בהתחייבויות החברה ו/או
העירייה בהתאמה.
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 .13.4ביטוח
 13.4.1מבלי לגרוע מאחריות היועץ /מתכנן לפי החוזה או לפי כל דין ,מתחייב היועץ/
מתכנן לבטח על חשבונו ולקיים במשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה
נוספת בה ימצא אחראי על פי דין ,לפחות את הביטוחים המפורטים בטופס
האישור על קיום ביטוחים מסומן נספח א' (להלן" :טופס האישור על קיום
ביטוחים") ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 13.4.2עם חתימת הסכם זה ימציא היועץ /מתכנן 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 .היועץ /מתכנן ישוב ויציג ,מידי תום תקופת ביטוח,
במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים ,וזאת ללא
צורך בקבלת דרישה כלשהי מאת החברה.
 13.4.3עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על
קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת
הביטוחים ולא יטילו על מי מהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך
כדי לצמצם את אחריותו של היועץ /מתכנן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 13.4.4עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על
קיום ביטוחים לחברה ו/או ליעדים לא יהוו אישור כלשהו מהן על התאמת
הביטוחים ולא יטילו על מי מהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך
כדי לצמצם את אחריותו של היועץ /מתכנן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 13.4.5היועץ /מתכנן יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח
וכן יישא בכל נזק שיגרם לעירייה ו/או ליעדים עקב מעשה ו/או מחדל של
היועץ /מתכנן קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה
על ידי פוליסות הביטוח של היועץ /מתכנן ,לרבות נזקים מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 13.4.6הפר היועץ /מתכנן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או
זכויות העירייה ו/או יעדים ,יהא היועץ /מתכנן אחראי לנזקים שיגרמו
לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או
אחרות ,כלפי מי מהן והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי מי
מהן.
 13.4.7מבלי לגרוע מאחריות היועץ /מתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין
הוראות האחריות ,השיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין יעדים ו/או
העירייה לבין מדינת ישראל ו/או המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
ו/או גופים מממנים וכד' ,היועץ /מתכנן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו
" "BACK TO BACKוהיועץ /מתכנן יעמוד בהתחייבויות החברה ו/או
העירייה בהתאמה.
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.14הפסקת החוזה
.14.1

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,לסיים את
הסכם זה בהודעה מוקדמת בכתב בת ( 30שלושים) יום (להלן" :תקופת ההודעה
המוקדמת").

.14.2

מוסכם כי היועץ/מתכנן יספק את שירותיו לחברה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

.14.3

על אף האמור בסעיף  14.1ו 14.2-לעיל ,החברה תהא רשאית לוותר על שירותיו של
היועץ/מתכנן בתקופת ההודעה המוקדמת או חלק ממנה .וויתרה החברה על שירותיו
של היועץ/מתכנן בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור ,יהיה זכאי היועץ/מתכנן
לתמורה אשר הייתה משולמת לו אילו סיפק את שירותיו לחברה בתקופת ההודעה
המוקדמת עליה וויתרה החברה.

.14.4

היועץ/מתכנן מסכים ומתחייב כי היה ולא יספק את השירותים לחברה בתקופת
ההודעה המוקדמת ,חרף העובדה כי דרשה הימנו לעשות כן ,ישלם לחברה סכום בגובה
התמורה שהייתה משולמת לו אילו סיפק את השירותים משך כל תקופת ההודעה
המוקדמת ובתוספת ( 10%עשרה אחוזים) כהוצאות תקורה .מבלי לגרוע מהאמור,
תהא רשאית החברה לקזז ולהפחית סכום זה מכל תשלום שיגיע ליועץ/מתכנן ממנה.

.14.5

על אף האמור בסעיף  14.1לעיל ,החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום
לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת במקרה בו יפר היועץ/מתכנן את ההסכם הפרה
יסודית ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרים בהם יפר היועץ/מתכנן את
התחייבויותיו על פי סעיפים  15.1 ,13 ,12 ,10.1 ,9.2 ,7 ,6 ,5 ,4ו 15.2-ו/או יתרשל
בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,וכל זה מבלי לפגוע בכל סעד העומד לחברה על
פי כל דין ו/או הוראות הסכם זה.

.14.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה המוחלט ומבלי
צורך לנמק ,לצמצם את היקף העבודה באופן שתכלול רק חלק מתכולתה כמפורט
בחוזה זה.

.14.7

הובא חוזה זה לידי סיום ו/או הופסק מכל סיבה שהיא ,עפ"י הוראות חוזה זה ,רשאית
החברה למסור את המשך העבודה לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות ובכל יתר
המסמכים הקשורים בעבודה שהוכנו על ידי היועץ/מתכנן וזאת ללא כל תשלום,
תמורה או פיצוי אחר ליועץ/מתכנן.

.15זכויות יוצרים ,הסבת החוזה ,יישוב סכסוכים וכתובות
.15.1

.15.2

זכויות יוצרים
.15.1.1

מבלי לגרוע מחובה או התחייבות כלשהי המוטלת על היועץ/מתכנן עפ"י
חוזה זה ,מוסכם בזה מפורשות כי ליועץ/מתכנן לא תהיינה זכויות יוצרים
על התכניות שהכין לפי חוזה זה.

.15.1.2

על אף האמור לעיל ,החברה ו/או העירייה לא יהיו רשאים לבצע עפ"י
תכניותיו של היועץ/מתכנן את עבודות הפיתוח ביותר מפרויקט אחד ,הוא
הפרויקט אשר נמסר לייעוץ/תכנון היועץ/מתכנן ,והם לא יהיו רשאים
להעביר לאחר את התכניות ללא הסכמת היועץ/מתכנן.

איסור הסבת ההסכם
.15.2.1

היועץ/מתכנן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין
הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה אלא
בהסכמת החברה בכתב ומראש.
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.15.2.2

העביר היועץ/מתכנן את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן
או חלקן ,או מסר את ביצוע העבודה לאחר ,כולה או מקצתה ,יישאר
היועץ/מתכנן האחראי הבלעדי להתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ופעולת
ההסבה תיחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.

.15.3

וויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה ,לא ייחשב הוויתור
כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או של הוראה אחרת הדומה לה או
שונה ממנה בטיבה .כל וויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו ברי-תוקף
אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

.15.4

הסמכות הייחודית הינה של בתי המשפט המוסמכים בבאר שבע בלבד.

.15.5

מוסכם בזאת בין הצדדים כי תנאי חוזה זה וההנחיות והדרישות הרלוונטיות של
המשרד ,ככל שתידרשנה ,משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי החברה לא
תהיה קשורה בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגים ,מכתבים ,הסכמים קודמים
והתחייבויות ,בין בעל-פה ובין בכתב ,שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו ,אם בכלל ,לפני
חתימתו .כל שינוי או תיקון לחוזה זה וכל תוספת לחוזה זה ייעשו בכתב ובחתימת שני
הצדדים.

.15.6

כל מסמך לעניין חוזה זה שנשלח בדואר רשום לידי מי מהצדדים על ידי הצד השני
לכתובת הרשומה לעיל יראוהו כאילו נתקבל על ידי הצד הנשגר בתוך  4ימים מיום
שליחתו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
חברת יעדים
(באמצעות מורשי חתימה כדין)

_____________________
היועץ/מתכנן
(באמצעות מורשי חתימה כדין)

אישור
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מאשר בזה כי ההסכם דלעיל נחתם על ידי מי שמוסמך
לחייב את היועץ/מתכנן עפ"י דין.
_______________________
עו"ד

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח א' להסכם – אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
יעדים החברה לפיתוח באר שבע בע"מ
(להלן " :המזמין" ו/או "יעדים" ו/או "החברה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________ (להלן" :היועץ") בגין שירותי ייעוץ – לגיבוש
ויישום תכנון פונקציונאלי  -תומך תכנון להתחדשות מתחם השוק העירוני בבאר שבע ו/או מתן שירותים
נלווים (להלן" :השירותים" ו/או "העבודות")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ ,כמפורט להלן:

א .ביטוח אחריות חוקית כלפי
צד
("ביטוח
הציבור
שלישי") פוליסה מספר
___________
גבולות אחריות:

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או נזק לגוף
ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ליעדים ו/או לעירייה ,לעובדיה ולמי
מטעמה ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לשפות את יעדים ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של
היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי ,כלפי החברה.
 .4רכוש יעדים ייחשב לרכוש צד ג'.

השתתפות עצמית:
ב .ביטוח חבות מעבידים
פוליסה מספר ___________

סך ____________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על ) ₪ 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.

גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

סך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח מורחב לכסות את יעדים ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע
השירותים.
אינה עולה על  ₪ 20,000לכל מקרה ביטוח.
לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר שייגרמו
לצד שלישי כלשהו לרבות ליעדים ולעובדיה ולמי מטעמה ,בגין מעשה או מחדל טעות או
השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל
עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

השתתפות עצמית:
ג .ביטוח אחריות מקצועית
מספר
פוליסה
________________
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
(א) אי יושר עובדים( ,ב) אבדן מסמכים ומדיה מגנטית
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מורחב לשפות את יעדים ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית
של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .4תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים ליעדים.

השתתפות עצמית:

סך ____________  ₪לכל מקרה ביטוח( .אינה עולה על ) ₪ 40,000

.2

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

.3

בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – היועץ ו/או יעדים.
"יעדים" לעניין אישור זה :יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ ו/או עיריית באר שבע
ו/או מדינת ישראל ו/או המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.

חתימה וחותמת המציע ___________
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.4

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

.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 יעדים וכלפי מבטחיה ,ולגבי יעדים הפוליסות הנ"ל הינן "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי
יעדים 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 ____________
_

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח ב' להסכם – הצעת מחיר היועץ/מתכנן למתן השירותים נשוא הסכם זה
בוטל!

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח ג' להסכם – פירוט השירותים נשוא ההסכם והתמורה
 .1כללי
שרותי ייעוץ ותכנון פונקציונאלי כאמור בתכולת העבודה והתוצרים הנדרשים כמפורט בסעיפים
ג' ,ה' במבוא וביתר מסמכי ההסכם על צרופותיו.
באופן כללי ,הזוכה בהליך (להלן ולעיל" :הזוכה") יהא חייב לבצע את הפעולות הבאות ,ביחס לכל
שירותי תוצרי העבודה הנדרשים כמפורט בסעיף .1ה במסגרת ההליך:
 .1למידת פרטי הפרויקט ,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 .קבלת הנחיות ויעדי חברת יעדים והעירייה
בקשר לפרויקט.
 .2למידת הפעולות המבוצעות בצירי הפעולה האחרים ועדכון שוטף בהתקדמותן ,על מנת
להסתנכרן עם הפעילות הנדרשת בציר הפונקציונאלי-כלכלי ,עליו הזוכה אמון .בתוך כך,
יידרש 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.
 .3השתתפות פעילה ו/או תכנון וביצוע במפגשי שיתוף ציבור ובצוותי התכנון השונים של
הפרויקט ככל שיידרש.
 .4ליווי מקצועי ,ככל ויידרש ,של הליכי התכנון הסטטוטורי המתבצע ע"י אחרים וסיוע
בקידום התכניות במוסדות התכנון ,ככל ויידרש ,בהתאם לדרישת יעדים.
 .5על פי צורך ,ניהול ,סיוע וליווי הכנת מכרזים בתחומים ספציפיים הנגזרים מתוצרי עבודה
זו ואשר אושרו ע"י יעדים לביצוע (ללא החלק המשפטי).
הזוכה ימלא את תפקידיו עפ"י הנהלים אשר ייקבעו מעת לעת ע"י יעדים ובהתאם להנחיות יעדים.
הזוכה בהליך יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ,נותני שירותים עצמאיים ומנהלי פרויקטים
שיועסקו על ידו.
מודגש כי עבודת הזוכה בהליך זה תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם אדריכל הפרויקט
ויתר היועצים המקצועיים .בצד זה ,בכוונת החברה לגייס מנהל מתכלל ,לצרכי ניהול כולל של
הפרויקט ,על כלל צירי הפעולה שבו ,ובמסגרת זו ,הזוכה ואנשי הצוות הפועלים מטעמו יהיו
כפופים אליו ,או כפי שייקבע ע"י מנכ"ל יעדים.
הזוכה ייחשב כמי שסיים את שירותי הניהול עם קבלת אישור בכתב מאת יעדים על סיום כל
העבודות שתחת אחריותו ומסירתן ליעדים ,ומבלי לגרוע מאחריותו של הזוכה וחובתו להמשיך
וליתן שירותים ביחס למטלות שטרם בוצעו או הסתיימו (אם יתבקש לעשות כן ע"י יעדים).
בשל ייחודו של הפרויקט ,מעסיקה החברה ,בצורה כזאת או אחרת ,מנהלים ויועצים שונים
ומגוונים ,בצירי הפעולה השונים.

חתימה וחותמת המציע ___________
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ציר חברתי – קהילתי
בראש ציר פעילות זה פועלת חברת קשרי קהילה
מטרות מרכזיות:
• חיזוק תהליך הדיאלוג וביסוס אמון עם הסוחרים ליצירת נציגות ,חזון משותף עם גיבוש
תכנית הפיתוח של השוק ולקראת עבודות התשתית המתוכננות.
•

חיזוק תחושת האחריות של סוחרי השוק ביחס לחלקם ביצירת מרחב עסקי וכלכלי
מצליח ,המבטיח חוויית קניה מהנה ובטוחה.

•

יצירת מנגנוני הידברות ,תקשורת והסברה סדורים וקבועים לקבלת והעברת מידע
שוטפים.

•

בחירות להנהגת השוק  -גיבוש מנהיגות בקרב סוחרי השוק והקמת נציגות נבחרת שלו.

•

גישור על פערים בין-תרבותיים בשוק וטיפול בהשלכותיהן על חיי היומיום בשוק.

•

שותפות פעילה בצוותי התכנון ובעבודות הפיתוח.

•

תיאום תכנון וניהול מפגשי שיתוף ציבור.

•

יצירת הסכמות בין סוחרי השוק לגורמים השונים (עירוניים ואחרים).

•

קידום שיתופי פעולה עם גופי התנדבות ואחרים להגברת מעורבות חברתית והכנסת
גורמים צעירים לשוק.

א .ציר נכסי-משפטי
הסדרת הזכויות בנכסים:
לקראת מועד תום תקופת החכירה נערכת החברה לקראת מיפוי זכויות המחזיקים השונים בשוק,
קביעת מדיניות ביחס לבעלי הזכויות בשוק העתידי ,לרבות ההליכים המשפטיים הנדרשים
למימושה ,הכנת תשתית ההסכמים החדשה והחתמת בעלי הזכויות על הסכמים אלה ,על פי אמות
המידה המקובלות .בציר פעולה זה מגויס משרד עורכי דין לביצוע עבודת המיפוי וההסכמים וכן
משרד לביצוע שמאות.

ב .תכנון פונקציונלי לקידום תכנון בהתייחס להיבטי תפעול לוגיסטיקה ואחזקה
מטרות:
גיבוש מערך הפעלה סדור לתפעול יעיל ,בטוח וחכם של השוק ליצירת חוויית קנייה ולהבטחת
הסדר הציבורי.
בתוך כך תיעשה עבודה מקיפה נוכח היות מתחם השוק "מכונה" תפעולית ולוגיסטית מרובת
משתמשים .לצרכי הפעלת השוק תיעשה עבודה שתעמוד על צרכי הלוגיסטיקה והתפעול
ותכלול בין היתר :יותר לוגיסטיקה בפחות שטח ,אופטימיזציה לוגיסטית של משאבי כוח אדם
ואמצעים ,אופטימיזציה של מערכות האחסון – הן מחקירת צרכי העסקים וצרכי החברה
חתימה וחותמת המציע ___________
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המנהלת ,אופטימיזציה של מערכות שינוע ומלגזות ,הכנת מפרטים טכניים ועוד .תכנון
פונקציונלי זה ישמש בין היתר בסיס לתיקוף תכנית מדיניות החזיתות העסקיות של השוק
העתידי בהלימה עם צרכי האחסון ,שינוע ולוגיסטיקה.
פירוט חלקי של הפעילות הנדרשת:

ג.

•

ניתוח פונקציונלי של צרכי התפעול השוטף של השוק והמערכים הקיימים כיום (ניקיון,
שמירה ,חניה ,פריקה וטעינה ,היסעים ,שינוע סחורות ועוד)  -הן מצד צרכי המסחר והן
מצד החברה המנהלת/העירייה .בחינת יעילות המערכים הנ"ל להשגת המטרות והצעת
חלופות עתידיות למערכים הקיימים והכללתם בתכנון הכולל של פרויקט השדרוג.

•

בחינת ישימות כלכלית ותפעולית (למשל :רחבה תפעולית חכמה ,הפרדת פסולת ,פסדים,
ועוד).

•

ניתוח השלכות פעילותו של השוק הסיטונאי על היבטי התפעול ,האחסון והשינוע  -האם
העתקתו תגדיל/תקטין הצורך בשטחי אחסון? תגביר/תקטין הצורך בשינוע סחורות ,ועוד.

•

התייחסות והמלצות לאזורי פריקה וטעינה בשוק (בתמהיל העסקים החדש) במתווה של
שוק סיטונאי פעיל ולא פעיל.

ציר תכנוני-הנדסי
מדובר בפרויקט התחדשות עירונית מהמעלה הראשונה ,שימור ושדרוג של שוק קיים ,צפוף
מאוד ,פעיל והומה אדם ,במקביל להמשך פעילות ושיגרת מבקרים ומסחר רציפה ,ככל הניתן.
השוק ממוקם באזור בעל רגישות ארכיאולוגית ,על שרידי המרכז האזרחי של העיר הביזנטית
העתיקה מהמאה השלישית לספירה ,וכולל שרידי כנסייה ביזנטית עם פסיפס ייחודי,
המיועדים לגילוי ושימור בכל פיתוח עתידי של מרחב השוק עפ"י דרישת רשות העתיקות וכחלק
ממטרות הפרויקט.
התשתיות העירוניות (שפכים ,סניטציה ,פינוי אשפה ,חשמל ותקשורת ,אוורור וכדומה),
המערך הלוגיסטי ,מערכות התנועה הציבורית ,הפרטית ומערך היסעים וכן מבני השוק וקירוי
המעברים ,מחייבים פעולה עיצובית דרמטית ,נועזת וייחודית המיועדת למצב אותו כעוגן
משמעותי ביותר במרחב העירוני והמטרופוליטני ,במקביל למתן מענה תכנוני המשלב גם
פתרונות ביניים וגיבוש חלופות שיאפשרו המשך פעילות הדוכנים והחנויות (למשל :הכשרת
אזורים חלופיים זמניים ,בינוי-פינוי ,הכשרת חניות זמניות ,פתרונות תנועתיים ,פתרונות
תשתיתיים ,תברואתיים ,הסדרי תנועה מורכבים ועוד  -לתקופת ביצוע עבודות הפיתוח,
התשתית והבינוי) .לפרויקט נבחר אדריכל – אליקים אדריכלים ,חברת ניהול פרויקט  -לודן
הנדסה וכן הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של גיבוש צוות יועצים.

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח ד' להסכם – בוטל
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נספח ה' להסכם – הצהרה בדבר הרשעות קודמות

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

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח ו' להסכם – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-

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

אני משמש כ _________________________________________ -אצל
המציע ____________________________ (להלן  -המציע) ומוסמך ליתן
מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -
.3

.4

מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה]:
o

לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג
( 31באוקטובר  )2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-

o

הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר )2002
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________ הופיע/ה בפניי ,עו"ד _____________ ,ה"ה
_____________________ ,נושא ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח ז' להסכם :תרשים התמצאות כללי (ג"ג מסומן בתיחום כחול):
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נספח  5להזמנה – טופס הצעת המציע
לכבוד:
יעדים החברה העירונית לפיתוח עסקי באר שבע בע"מ
רח' בן צבי 4
באר שבע
א.ג.נ,.
הנדון :הצעה למתן שירותי ייעוץ בתחום תכנון פונקציונאלי תומך תכנון לפרויקט התחדשות מתחם
השוק העירוני בבאר שבע
אני/ו הח"מ _______________ ח.פ/.ע.מ __________ .מצהיר/ים ,מתחייב/ים ומאשר/ים
בזאת ,לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי הפנייה ,כדלקמן:
 .1קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי ההזמנה ותנאיה והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך
בדיקתי/נו את מסמכי ההזמנה ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות
ו/או דרישות שתתבססנה על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה של תנאי ההזמנה ומסמכיה או כל חלק
מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על
עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת ההזמנה ללא כל הסתייגות.
 .2מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור לעיל
ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי-
ידיעה ו/או אי-הבנה של תנאי ההזמנה או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש
על כל טענות כאלה.
 .3אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות ,הידע ,הרישיונות ,האישורים ,כוח האדם ,הציוד
לרבות החומרים והניסיון הדרושים לשם ביצועם של השירותים נשוא ההזמנה במסגרת לוחות
הזמנים הקבועים בה ובהסכם לשביעות רצונכם המלאה וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר
הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלי/נו עפ"י מסמכי היסוד שלי/נו וכי הגשתה אושרה על ידי
הגופים המוסמכים במציע.
 .4הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים
באשר למציעי הצעה להליך.
 .5אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה או תכסיסנות.
 .6אם הצעה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך חמישה ימים מיום
קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים ,כנדרש במסמכי הפנייה.
 .7הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  180יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות להליך .לפי דרישת יעדים אאריך/נאריך את תוקף ההצעה
לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י יעדים לשם בחירת הזוכה בהזמנה .הוראות סעיף זה יחולו גם
על ההצעה שאאריך/נאריך כאמור.
 .8הנני/ו מסכים/מים לכך שיעדים תדרוש ממני/מאתנו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה
שתראה לנכון ,בדבר כושרי/נו ,ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,אמינותי/נו ומהימנותי/נו ו/או
בדבר היכולת הכספית שלי/נו ,תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה ,לקבלת מידע
בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולהזמנה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות ליכולתי/נו המקצועית ,לניסיונם עמי/נו ,לשירותים וטיב
חתימה וחותמת המציע ___________
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השירותים המסופקים על ידי/נו ,למצבי/נו הכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע ליעדים בכך לפי
דרישתה.
 .9הנני/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל – על חשבוני/נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיי/נו כלפי
יעדים – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל
דין ,על פי דרישות הרשויות המוסמכות וכנדרש בהסכם ובתנאי הפנייה.
 .10אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי תנאי
הפנייה ,אאבד/נאבד את זכותנו לקבלת הזכות נשוא ההליך ותהיו רשאים ,מבלי לגרוע מכל
סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי ההצעה ו/או על פי כל דין ,לדרוש מאתנו פיצויים ו/או
שיפויים לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך .כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם
כל ספק אחר לביצוע השירותים נשוא ההצעה.
 .11הצעתי/נו למתן השירותים נשוא פנייה זו (להלן" :שכה"ט") לחברת יעדים היא:
שכר טרחה מירבי בסך  ₪ 300,000לפני מע"מ .אחוז הנחה על שכ"ט זה ,המוצע על ידי ,יעמוד
) בצירוף מע"מ.
על ______ אחוזים (במילים:
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי:
 .12אני/נו אבצע/נבצע את כל העבודות באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין ,מיומנים
ומהימנים ,בעלי ניסיון ,יכולת וכושר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.
 .13התמורה ,כהגדרתה בחוברת הליך זה ,כוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות מכל
מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא ההליך .לא אהיה/נהיה זכאי/ם לכל תמורה נוספת
בקשר עם ביצוע העבודות.
פרטי המציע:
איש הקשר להליך__________________ :
תפקיד__________________________ :
כתובת__________________________ :
טלפון (+טלפון נייד)________________ :
מס' הפקס_______________________ :
דוא"ל__________________________ :
חתימת המציע____________________ :
תאריך _________________________ :

חתימה וחותמת המציע ___________
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נספח  6להזמנה– רשימת תיוג להגשה
סעיף/מסמך

תיאור מסמך

אופן הגשה

הוגש

סעיף  )2ד'

תעודת עוסק מורשה לצורך מע"מ

מסמך סרוק

󠄃

סעיף  )2ד'

אישור ניהול ספרים בתוקף

מסמך סרוק

󠄃

סעיף  )2ד'

אישור ניכוי מס במקור בתוקף

מסמך סרוק

󠄃

סעיף  )2ד'

מסמך גישה מתודולוגית עקרונית

מסמך מקור

󠄃

סעיף  )2ד'

קו"ח של מגיש ההצעה ורשימת
עבודות דומות

מסמך מקור

סעיף  )2ד'

קו"ח של צוות הפרויקט והתחום
עליו יהא מופקד כל חבר צוות

מסמך מקור

סעיף  )2ד'

רשימת ממליצים

מסמך מקור

נספח  1להזמנה

טופס פרטי המציע  +פרופיל
מקצועי

מסמך מקור חתום

נספח  2להזמנה

ריכוז פרטי המציע בדבר ניסיון
מקצועי  +אסמכתאות

מסמך מקור חתום

נספח 2א' להזמנה

ריכוז פרטי אנשי המקצוע (נותני
השירותים) מטעם המציע +
אסמכתאות

מסמך מקור חתום

נספח  3להזמנה

היעדר ניגוד עניינים

מסמך מקור חתום

󠄃

נספח  4להזמנה

נוסח הסכם למתן השירותים +
נספחי ההסכם

מקור חתום בראשי תיבות אלא אם
נאמר אחרת בטבלה זו

󠄃

נספח ו' להסכם

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים
ובדבר שכר מינימום כדין

מסמך מקור חתום

נספח  5להזמנה

טופס הצעת המציע

מסמך מקור חתום

נספח ה' להסכם

הצהרה בדבר הרשעות קודמות

מסמך מקור חתום

󠄃
󠄃
󠄃
󠄃
󠄃

󠄃

󠄃
󠄃
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