
  מועצה מקומית עין קניה
  

   2020/14מכרז 
 תחרות אדריכלית לתכנון מבנה המועצה

  ת הנדסה,ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

  1                כלית לתכנון מבנה המועצה תחרות אדרי הסכם                          
 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  12/2020חוזה מס' 

 

  
  מועצה מקומית עין קניה  

  
  
  
  

  2020/14מס'  מכרז

  
  
  

  תחרורת אדריכלית
  לתכנון מבנה המועצה

  
  
  

 מהנדס המועצה : אנג' סאמי אסעד
 

              
  123עין קניה ת.ד. 

     
  1243200 –מיקוד 

  
   04 – 046981350טלפון מועצה   

  
    

  
    

 2020  יוני
  2020/12חוזה מס'  

  
  
  
  



  מועצה מקומית עין קניה
  

   2020/14מכרז 
 תחרות אדריכלית לתכנון מבנה המועצה

  ת הנדסה,ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

  2                כלית לתכנון מבנה המועצה תחרות אדרי הסכם                          
 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  12/2020חוזה מס' 

 

  
  

  .14/2020'    מסת מחיר מסמכים להצע רשימת
  

  
  

  כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה  בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
  

       המציעהצהרת 
  

  המציע  מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים " המפרטים הנזכרים לעיל" , וכי קראם והבין את תכנם,
  דרושים שביקש, ביקר במקום ומכיר את תנאי העבודה ומתחייב לבצע אתקבל את ההסברים ה

  .מועצהעבודתו בכפיפות לדרישות המפרטים , לשביעות רצון ה
  

  חלק בלתי נפרד ממנו. והנההצהרה זו מהווה נספח להצעת המחיר /  חוזה 
  
  
  

              /   /               
  חותמת וחתימת המציע                                                            תאריך                                 

      שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך
                     

 
                                              

                                               תנאים הוראות למגישי ההצעות 'נספח א

                                               הצעת המחיר 'נספח ב

   2005- ה " נוסח תשס3210החוזה הממשלתי מדף  אישור קיום ביטוחיםלחוזה ' ג" נספח י
מוצג לעיון באתר האינטרנט של המועצה מחלקת הנדסה

מפרטים כללים אחרים במהדורה אחרונה בהוצאת משהב פרטי ניסיון מקצועי נספח ד
 צ"ש ומע"משב

                                               אישור זכויות חתימה וניהול פנקסים ו+ ' נספח ה

                                               שיוויון מוגבלים, עובדים, הרשעות, תצהירים ט+ח+נספח ז

                                               ניגוד עניינים נספח י

                                               ערבות השתתפות א"נספח י

                                               ערבות ביצוע ב"נספח י

                                                 אישור עריכת ביטוחים  ג"נספח י
      

                                                 חוזה      
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  .הוראות למגישי ההצעותו הצעת המחיר תנאי        
  

כמפורט       מועצהירכוש את מסמכי הצעת המחיר וידאג לקבל את כל החומר המצורף ע"י ה מציעה .1
  חוברת להצעת מחיר על כל נספחיה   להלן    :       

  
  

 חתימת מיום אחת קלנדרית שנה של תקופה למשך יחול הזוכה המציע עם ייחתם שרא החוזה .2
 המועצה של אופציה עם), מבניהם המאוחר לפי(  עבודה התחלת צו מתן מיום או הזוכה י"ע החוזה

 .נוספת לתקופה להארכתו  ,הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם  , המקומית

 בכפוף  ,תקציבה  ,לצרכיה  ,דעתה לשיקול תאםבה הדרושות העבודות תזמין  המקומית המועצה  .3
 מציעל שיימסרו עבודה התחלת וצווי כדין מאושרות תקציביות להזמנות ובהתאם תקציבי לאישור

 לפי  ,עובדיה באמצעות חלקן או העבודות לבצע  המקומית המועצה רשאית כן כמו  . לעת מעת
 .עיניה ראות

 או/ו מסירת אי בגין פיצוי זכות או תביעה או טענה כל  המקומית המועצה כלפי תהיה לא לזוכה .4
 בהתאם העבודות לבצע מתחייב מצידו הזוכה  .ידו על לביצוע בלבד העבודות של חלקן מסירת

 .הצעתו במסגרת התחייב להם ובמחירים הנדרש ובאופן במועד  המקומית המועצה לדרישות

 (הצהרת המציע). .2מסמך א.ב מציע שהינו המחיר את בהצעתו ינקוב המציע .5

 הינה  ,במסמך הנקובים הסעיפים לפירוט בהתאם המציע  ידי על הנקובה התמורה כי ויודגש יובהר
 עבודות למעטההצעה,  במסמכי הנקובות העבודות כל ביצוע בגין המציע זכאי לה היחידה התמורה

 ,הרגילות ובין ותהמיוחד בין ,המציע הוצאות כל את כוללת התמורה  .נפרד מחיר במפורש נקבע להן
 המחירים למדד תוצמד התמורה ,ספק הסר למען  .העבודות בביצוע הכרוכות שהוא וסוג מין מכל 

 ככל  ,הארכה בתקופות ולרבות להסכם השנייה מהשנה החל  ,בלבד לשנה אחת ותתעדכן לצרכן
 .כדין מ"מע ייווסף זו לתמורה  .שתהיינה

 .ובמפרטים ההסכם בנוסח ורטיםמפ להתקשרות ביחס וההוראות התנאים יתרת .6

 .מאושר תקציב של בקיומו מותנים והיקפה המחיר הצעת י"עפ ההתקשרות כי  ,למשתתפים ידוע .7

  
   אדריכליםסיור 

  
 יסייר באתר העבודה ויכירו היכרות טובה.  מציעה .8

  מבניין המועצה. 13:00בשעה  2020 ביולי 12ה   ראשוןסיור מציעים מאורגן יתקיים  .9

  
 ושאלות הבהרות

 
 .לבצע המציע שעל העבודה ביצוע של וההיקף הטיב  ,האופי את לתאר מטרתםהמכרז  מסמכי   .10
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 להפנות ניתן שאלה או הסתייגות כל/או ו מכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו  ,שגיאה  ,סתירה
 באמצעות  , ההצעות להגשת רוןהאח המועד לפני ימים  4 מ יאוחר לא קנייא עין המקומית למועצה

 בלבד  WORD בפורמט ל"בדוא,   מונדר ראפת ד"עו  ,זה מכרז לצורך  מקומיתה המועצה יועץ
 בטלפון קבלה וודאול   adv@einkinia.com, עם עותק לכתובת   info@einkinia.com   לכתובת

04-6981350   
  

 ל"הדוא ולכתובות האמור בפורמט תועברנה שלא לשאלות להשיב שלא רשאית מקומית המועצה .11

  .מעלה הרשומים

    com http:/www.einkinia.בכתובת המועצה ט של נטרנהשאלות והתשובות יפורסמו באתר האי .12
 ארבעים ושמונה שעות לפני מועד סגירת תיבת המכרזים.

 טענה תשמע לא  . מקומית המועצה את יחייבו לא פ"בע שניתנו הסברים או הבהרות  ,פירושים כל .13
 ידי על נעשו או שניתנו תיקונים או/ו הבהרות או/ו תשובות על הסתמך בהצעתו כי  ,המציע מפי

 .בכתב היועץ י"ע נתנו אלה אם אלא  , המקומית המועצה

 מהוראות הוראה כל לעדכן או/ו לשנות או/ו לתקן וזמתומי היועץ מוסמך  ,לעיל באמור לפגוע מבלי .14
 .בכתב ידו על תינתן כך על והודעה  ,זה מכרזב לאמור הבהרות ליתן וכן מכרז

 בלתי חלק יהוו  ,זה בפרק כאמור שניתנו ב"וכיו התיקונים  ,ההבהרות  ,התשובות כל כי  ,מובהר .15

 .להצעתם כאמור הבהרה מסמך כל לצרף המציעים ועל מכרזה ממסמכי נפרד

ספח נוסח נמובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על ספחיו, לרבות ביחס ל .16
למסמכי המכרז, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור והביטוח המצורף להסכם 

ספחיו נה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נקבע לכך. לא תתקבלנובמועד ש
  ה. נאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשל

ויים במסמכי ניס שיני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכנבכל עת לפ תרשאיהמועצה  .17
בין ביוזמת  - י המועד האחרון להגשת ההצעותנלפ - וי ו/או תוספת למסמכי המכרזנהמכרז. כל שי

ויחייב  המועצה של  הייעשה על פי שיקול דעת - ה של המציעיםובין בעקבות שאלות ההבהר המועצה
 בכתובת המועצהט של נטרנבאתר האי המועצהבהתאם להודעה שתפורסם על ידי  ,את המציעים

http:/www.einkinia.com  . 

והם ייחשבו  המועצהיחייבו את  המועצהו בכתב על ידי ניתנים שנאך ורק תשובות, הבהרות, ועדכו .18
אי המכרז ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם ניין כחלק מתנלכל דבר וע

  דרש. נחתומים וכן כשהם מלאים, ככל ש

ט של נטרנים למכרז באתר האינעל המציעים חלה החובה לבדוק אם פורסמו תשובות, הבהרות ועדכו .19
 כאמור.  המועצה
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 המציע הצהרות

 
יו ומסמכ  מכרזה פרטי שכל ואישור כהצהרה כמוהם  ,כרזמב המציע של והשתתפותו שהוגשה הצעה .20

 מבין  ,והחוזה העבודה לביצוע המפרט לרבות  ,יםמסמכה כל את בחן וכי למציע ונהירים ידועים 
 הגשת  ,כן כמו .להצעתו בהתאם להם ומסכים העבודות לביצוע הנדרשים התנאים כל את ויודע

 והאחרות המקצועיות והסגולות הכישורים  ,יעותהיד כל את למציע יש כי כהצהרה כמוה ההצעה
לרבות יכולת כלכלית א, שהי בחינה מכל מסוגל הוא וכי ,המכרז נשוא העבודות כל לביצוע הנדרשים

 לבצעלממן ביצוע העבודות באורח זמני עד לאישור החשבונות הזמניים או ו/או הסופי ותשלומם, 
 .מכרזה במסמכי כמפורט הכול  –אי ולתנ לדין בהתאם מכרזה נשוא העבודות את

 ,ספק , מוטעית הבנה  ,ידיעה חוסר על המתבססת תביעה שום תתקבל לא ההצעה הגשת אחרי  .21
 מסמכיהם או/ו נספחיו על ההסכם או/ו מכרז מפרטי כלשהם לפרטים או כלשהו לפרט בקשר טעות

 העבודות יצועלב הדרוש כל ככוללת תיחשב וההצעה , מכרזה במסמכי מופיע שאינו דבר או/ו
 .במלואן ההסכם נשוא וההתחייבויות

 , המועצהבהגשת ההצעה מצהיר ומתחייב המציע כי הצעתו הוגשה ללא תיאום עם מציע אחר .22
, כי המועצההבלעדי של ה לפסול הצעה/הצעות המעלה חשש, עפ"י שיקול דעת העל זכות תשומר

  ה בתיאום בין מציעים . נהי

 הצעות הגשת ומועד אופן
 

 .את המחיר שהוא נדרש למלא,    "הצהרת המציע"  . 2א. במסמך ירשום המציע .23

 ה זו.  נאים המפורטים בהזמנהמציע יגיש את הצעתו בהתאם לת .24
 

 הצעת המחיר.  על המציע למלא ולחתום כל מסמכי להההצעה תוגש אך ורק על הטפסים המצורפים  .25
ומסמכי  ההצעהכל דף של מסמכי לרבות ההסכם  והמפרט הטכני ויסמן בראשי תיבות של חתימתו 

 ההבהרה,  ככל שיופצו כאלה.

 שיש המסמכים ושאר להשתתפות הבנקאית הערבות לרבות (מכרז מסמכי עם יחד ההצעות את .26
 במסירה ולהביאהמכרז ' מס את הנושאת למעטפה להכניס שי) םלתנאי בהתאם להצעה לצרף

 .המקומית המועצה לבניין אישית
  

 שישה חודשים למשך וצורפותיה נספחיה  ,מרכיביה  ,פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .27
 להאריכה מהמציע לדרוש רשאית תהיה  מקומיתה המועצה  .ההצעות להגשת הקבוע מהמועד
 המועד לפי , ההסכם על יחתום שהזוכה ועד זוכהה של הסופית לבחירתו עד או/ו נוספת לתקופה
 .כן לעשות היהי חייב והמציע  ,מביניהם המאוחר

  
מסמכי ההצעה יוגשו י עותקים. נההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש בש .28

ס ה לתיבת המכרזים במעטפה ראשית נ, שתוכבשתי מעטפות סגורות ו פרדות (כמפורט להלן)
 משותפת אחת:   
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. ובה הצעת המחיר ( ספח הצעת המחיר המצורף כ ספח ב' למסמכי המכרז) מעטפה אחת .28.1
 ." הצעת מחיר. על המעטפה יירשם  "י עותקיםנבשאשר תוגש 

ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על המעטפה יירשם  ייהנמעטפה ש .28.2
 ." מסמכי ההצעה"
 

ושמו  סו למעטפה ראשית אשר עליה יצוין מספר המכרזנ"ל יוכנשתי המעטפות ה
 המלא של המכרז בלבד.   

  
 תיבת לתוך  ,היד על שימונה מי גזברית המועצה או  בנוכחות ההמעטפ את ימסור המציע

ה   חמישי  עד ולא יאוחר מיום המכרזים , בכתובת שצוינה על ידי המועצה במכרז זה, 
 .בדיוק 16:00בשעה  2020 ביולי 30
  

 חתמו על ידי המציע, וכל דף,, ייהמועצהידי - וספים שיפורסמו עלנכל מסמכי ההליך, כולל מסמכים  .29
חתימה מלאה  - בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך  נוספח, שאלות ותשובות ההבהרה, יסומ

 וחותמת המציע.  
 ים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו.  נעל המציע למלא את כל הפרטים הטעו .30
ורסם באתר תפת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור להאריך את המועד להגש תרשאי המועצה .31

. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח http://www.einknia.comבכתובת  המועצהט של נטרנהאי
 מתן ארכה להגשת הצעות.  

 תרשאי המועצההיה תמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת,  .32
יהן, והכל נד, או לשלב בילפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלב

 .  הבלעדי הלפי שיקול דעת
ידי מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם - ההצעה תוגש על .33

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת  .  
סרה או מוטעית, ח ספחיה במלואם, לרבות הצעהנה זו על נהצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמ .34

ושא ההליך, הגשה שלא בהתאם נ ה מוטעית שלנות, מבוססת על הבנכונחות בלתי נעל המבוססת 
, בין הנאיהם של מסמכי ההזמנאי מתנכלשהי לגבי ת ה, הכוללת הסתייגותנלמכלול דרישות ההזמ

עלולה  - תוגש במועד השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא  ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או
 ול דעתו הבלעדי של המזמין.  שיק להיפסל על פי

  
 והסתייגויות שינויים הכנסת איסור

  
 או מכרזב הכלולים המסמכים על הערות להעיר או/ו לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למציע אסור .35

 תוספת או תיקון, מחיקה  ,שינוי בכל לראות רשאית  מקומיתה המועצה  .ו מתנא כלשהו תנאי
 .הצעתו את ולפסול ההסכם /  מכרזה אימתנ המציע הסתייגות משום כאמור

  
  
  

  להגשה במכרז מסמכיםאישורים ו
 

לא  על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה, על גבה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. פרט לכך , .36
 יצוין על גבי המעטפה דבר. 

 
ימת המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, וכל מסמך המצורף למכרז ודורש חת .37

אמן למקור" בחתימת עו"ד נמקור או העתק"   - מציע או עו"ד ו/או רו"ח ואישורים ומסמכים בתוקף
 והכל כמפורט להלן:
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 מסמך/אישור הערות 

יש   - למסמכי המכרז ספח א'נכ מצורף  אין__/ יש__    
 לחתום על המסמך.  

ת השירותים/העבודות/תכול
 העבודה  

 אין___/ יש__

  

יש   , למסמכי המכרז  ב' פחסנכ מצורף 
לחתום על מסמך הצעת המחיר ולהשלים 

 ינפרדת בשנפרטי המציע. יוגש במעטפה 
 .העתקים 

 הצעת המחיר.  

 אין __  /  יש __  
   
   

על  - למסמכי המכרז כנספח ד מצורף  
 המציע 

להשלים את הפרטים ולחתום על ההצהרה 
   ות הפרטים.  נכונבדבר 

 ועי.  יסיון מקצנפרטי 
    

אין __  /  יש___   יש    – כנספח ה' למסמכי המכרזמצורף 
 להחתים עו"ד או רו"ח במקור על האישור.  

 אישור זכויות חתימה  
  

אין __  /  יש___   יש    - ' למסמכי המכרזונספח מצורף כ 
  להחתים רו"ח במקור על האישור.  

אישור על ניהול פנקסי חשבונות 
עסקאות גופים  ורשומות לפי חוק

  ציבוריים  
אין __  /  יש___   יש    - ' למסמכי המכרזזנספח מצורף כ 

  לחתום ולאמת במקור.  
נוסח תצהיר היעדר עבירות 

  פליליות במציע.  
אין __  /  יש___   יש    - ' למסמכי המכרזחספח נכ מצורף 

  לחתום ולאמת במקור.  
אישור בדבר היעדר עבירות לפי 

  זרים.   חוק עובדים
אין __  /  יש___   יש    - ' למסמכי המכרזטספח נכ מצורף  

  לחתום ולאמת במקור.  
התחייבות המציע לקיום חוק 

שים עם מוגבלות.  נשוויון זכויות לא

אין __  /  יש___   יש    - ' למסמכי המכרזיספח נכ מצורף  
  לחתום ולאמת במקור.  

התחייבות המציע לשמירת סודיות 
  יעת ניגוד עניינים  ולמנ

אין __  /  יש___        ספח ג' להסכם המצורףנכמצורף  
יש לחתום על  - ספח יב' למסמכי המכרזנכ 

המסמך בנוסח המצורף. על המציע לוודא 
מראש שחברת הביטוח תחתום האישור אם 

  יזכה במכרז

  אישור לקיום ביטוחים         

אין __  /  יש___         - מסמכי המכרזספח יב' לנמצורף כ 
יש לחתום על כל עמוד ועמוד ב פרד 

  בחתימה וחותמת המציע.  

  הסכם למתן שירותים  

אין __  /  יש___   תעודות רישום בפנקס המהנדסים   דרש.  ניש לצרף העתקים כ
והאדריכלים + תעודות אדריכל / 

  הנדסאי רישוי  

אין __  /  יש___   העתק קבלת רכישת מסמכי      .  יש לצרף הקבלה למסמכי ההצעה  
  המכרז   

אין __  /  יש___   אמן למקור "  של ניש לצרף להצעה העתק"  
  התעודה .  

  תעודת עוסק מורשה של המציע   
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אין __  /  יש___   אמן למקור" של תעודת ניש לצרף העתק"  
ו נרישום התאגיד כדין ובמקרה שהמציע הי

אמן נ"  שותפות   רשומה יש לצרף העתק
  למקור "  בדבר רישום השותפות.  

תעודת רישום תאגיד/שותפות   
  רשומה  

אין __  /  יש___   אמן למקור של אישור   ניש לצרף העתק 
  .י דלעיל.  5כמפורט בסעיף 

אישור בדבר תשלום המציע לרשם   
המופקד על המרשם שבו הוא רשום  

  על פי כל דין.  

אין __  /  יש___   רף העתק אישור תקף בדבר שיעור   יש לצ
  יכוי מס במקור.  נ

יכוי   מס נאישור תקף בדבר שיעור 
  במקור  

אין __  /  יש___     יש לצרף להצעת המציע את מסמך   
שאלות ותשובות ההבהרה שהתקבלו 

  חתום ע"י המציע.    - במסגרת המכרז

שאלות ותשובות   ההבהרה   
  במסגרת המכרז.  

  
 

 י"ע להיפסל עלולה חלקם או/ו לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל אליה צורפוי שלא הצעה .38
 .הועדה
 

 דעתה שיקול לפי  ,הזכות את לעצמה שומרת  מקומיתה המועצה  ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .39
 או/ו המלצות או/ו חסר מידע להשלים ההצעות הגשת לאחר מהמצעים אחד מכל לדרוש , הבלעדי

 .הסף בתנאי מטעמו מי או/ו המציע של עמידתו בחינת לצורך היתר בין  ,דקלרטיביים אישורים
  
 ההצעה על החתימה אופן

  
 :ההצעה על חתימה .40

 
 את ויצרף ,שלו הזהות מספר כתובתו ציון תוך המציע יחתום  ,יחיד ידי על שהוגשה צעהה .40.1

 .חתימתו
 בשם לחתום המוסמכים השותפים כל ההצעה על יחתמו  ,שותפות ידי על שהוגשה הצעה .40.2

 כן  .השותפות חותמת ובצרוף  ,וכתובתם זהותם מספרי  ,המלא שמם ציון תוך  ,השותפות
 .השותפות רישום ותעודת השותפות בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף

 התאגיד בשם המוסמכים המנהלים ההצעה על יחתמו , רשומה חברה י"ע שהוגשה הצעה .40.3
 כן כמו  .התאגיד חותמת ובצרוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת  ,המלא שמם ציון תוך

 .התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף
 כל בשם ,ההצעה על יחתמו יחידים קבלנים של או/ו תאגידים של שותפות י"ע שהוגשה הצעה .40.4

 על מתאימות ותהוכח בצרוף המוסמכים נציגיה  ,השותפות ובשם המורשים מהשותפים אחד
 זכות ועל המוגשת ההצעה לגבי שותף של האחריות מידת על  ,כחוק ל"הנ השותפות קיום

 .השותפות נציגי של החתימה
  

 הגשת ההצעות 
 

 ה זו.  נאים המפורטים בהזמנהמציע יגיש את הצעתו בהתאם לת .41
 

 ההצעות.    על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת .42
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מסמכי ההצעה יוגשו י עותקים. נההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש בש .43
ס ה לתיבת המכרזים במעטפה ראשית נ, שתוכבשתי מעטפות סגורות ו פרדות (כמפורט להלן)

 משותפת אחת:   
 

. ובה הצעת המחיר ( ספח הצעת המחיר המצורף כ ספח ב' למסמכי המכרז) מעטפה אחת .43.1
 ." הצעת מחיר. על המעטפה יירשם  "י עותקיםנבשאשר תוגש 

ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על המעטפה יירשם  ייהנמעטפה ש .43.2
 ." מסמכי ההצעה"
 

ושמו  סו למעטפה ראשית אשר עליה יצוין מספר המכרזנ"ל יוכנשתי המעטפות ה
 המלא של המכרז בלבד.   

 00:16, עד השעה 2020  ביולי 30  ה' ה  עות הוא יוםלהגשת הצהאחרון המועד 
  בדיוק. 

 
  לעיל. 28כמוסבר בסעיף , המועצהאת ההצעות יש להגיש במשרדי 

 
 , ייחתמו על ידי המציע, וכל דף,המועצהידי - וספים שיפורסמו עלנכל מסמכי ההליך, כולל מסמכים  .44

חתימה מלאה  - , ובסוף כל מסמך בראשי תיבות בתחתיתם נוספח, שאלות ותשובות ההבהרה, יסומ
 וחותמת המציע.  

 ים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו.  נעל המציע למלא את כל הפרטים הטעו .45
תפורסם באתר ת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור להאריך את המועד להגש תרשאי המועצה .46

די להבטיח . אין באמור בסעיף זה כhttp://www.einknia.comבכתובת  המועצהט של נטרנהאי
 מתן ארכה להגשת הצעות.  

 תרשאי המועצההיה תמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת,  .47
יהן, והכל נלפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או לשלב בי

 .  הבלעדי הלפי שיקול דעת
, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם ידי מציע אחד בלבד- ההצעה תוגש על .48

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת  .  
סרה או מוטעית, ח ספחיה במלואם, לרבות הצעהנה זו על נהצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמ .49

ושא ההליך, הגשה שלא בהתאם נ ה מוטעית שלנות, מבוססת על הבנכונחות בלתי נמבוססת על ה
, בין הנאיהם של מסמכי ההזמנאי מתנכלשהי לגבי ת ה, הכוללת הסתייגותנדרישות ההזמ למכלול

עלולה  - תוגש במועד השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא  ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או
 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.   להיפסל על פי

  
  הזוכה בחירת

  
 לאיכות התכנון. 60 % - מוצעת  ולעלות התכנון ה 40%המועצה תיתן משקל של  .50

ועיצוב מרחבי.  ם חלליניצול איכות התכנון תבחן לפי ניצול שטחים אפקטיבי (יחס ברוטו נטו),  .51
 המציע יצרף להצעתו הדמיה של תכנית הבינוי המוצעת על ידו במגרש אשר תשמש לבחינת הצעתו. 

  שתוכננו על ידו. ציבורהמציע יציג עם הצעתו הדמיות של מבני  .52

 .ומצגות לרבות התפיסה האדריכלית  המציעים יוזמנו להציג תכניות .53

 ניקוד ההצעות יבוצע באופן הבא: .54
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  -  60%מרכיב איכות 

 15%ועיצוב מרחבי  םחלליניצול 

 30%חזות הבניין                             

 15%ניצול שטחים אופטימלי                           

הצעה הכספית הטובה ביותר המבוססת על % תמורה מבוקש  כמוסבר בעל ה-  40%מרכיב מחיר  .55
 לעיל. 15בסעיף 

 הצעה שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר (איכות ומחיר) תהיה הצעה הזוכה. .56

 ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה שתיפתח רק לאחר השלמת ניקוד האיכות. .57

  ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכרזים ועדת או/ו קנייא עין מקומיתה מועצהה .58
 .כלשהי אחרת הצעה או

 התקציביים האישורים כל בקבלת וכן  ר,מאוש תקציב של בקיומו מותנית הזוכה עם ההתקשרות .59
 במימון להשתתף או לממן שאמורים אחרים גופים מאת או הממשלה משרדי מאת וההשתתפות

 המועצה י"ע העבודות יבוצעו לא , הנדרשים םהאישורי כל יתקבלו ולא במידה  .העבודה ביצוע
 כל תהא לא לזוכה או/ו ולמציעים  ,אישור בגינן נתקבל לא אשר העבודות של חלקן או/ו  מקומית

 .כך עקב תביעה או/ו טענה

 ביצוע על להחליט או מכרז את לבטל עת בכל רשאית תיוהתקשרו ועדת או/ו  מקומיתה המועצה .60
 .לרשותה שיעמוד בתקציב בהתחשב או דעתה קוללשי בהתאם העבודות מן חלק

 תהא לא  ,לעיל האמור לרבות שהיא סיבה מכל היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או מכרזה בוטל .61
 זכאי יהיה לא המציע , כאמור נזק לו יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה כל למציע
 תשקול מכרזה של מוחלט ביטול בנסיבות  .הצעתו יבמחיר שינוי כל ייערך ולא וסוג מין מכל לפיצוי

 רכישת עבור  מקומית למועצה ידו על ששולם המחיר בהחזר המציע את לזכות  המקומית המועצה
 .במידה ועשה כן מכרזה מסמכי

 פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה ההתקשרויות עדתולו או/ו  המקומית למועצה .62
 נוספים מסמכים הצגת לרבות  ,המקצועי וניסיונו הכספיות ויותיואפשר  ,הצעתו בדבר והבהרות
 יהיה והמציע  ,ב"וכיו האשראי יכולת  ,המלצות  ,המימון אפשרויות  ,ניסיונו  ,כשירותו להוכחת

 כלשהו ניתוח או הסבר  ,מסמך למסור המציע סרב  .שנדרשו וההבהרות הפרטים להמציא חייב
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות סיקלה  מקומית המועצה רשאית כאמור

 ,היתר בין  ,להתחשב רשאית ההתקשרויות ועדת או/ו  מקומיתה המועצה תהא הזוכה בקביעת .63
 בטיב העבודות את לבצע המציע של ובכישוריו בניסיונו  ,הכלכלי בחוסנו  ,המציע של ביכולתו

 תנאי י"עפ למלא או/ו להציג המציע ששנדר אחר פרט או מסמך ובכל , הצעתו ובמחיר ,מעולה
 את לבחון רשאית תהיה  מקומיתה המועצה כי יצוין לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .והוראותיו מכרזה

 .כזה היה אם  ,עמו הקודם ניסיונה סמך על גם זה מכרז נשוא העבודות את לבצע המציע של כושרו
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  מקומיתה המועצה תהא  , מקומיתה צההמוע עם חוזה על לחתום  ,נתקבלה שהצעתו  ,המציע סרב  .64
 במקום ההתקשרויות ועדת י"ע שדורג המציע עם בחוזה להתקשר רשאית ההתקשרויות ועדת או/ו

 .המציע י"ע שהופקדה ההשתתפות ערבות את לחלט מזכותה לגרוע מבלי זאת  ,שזכה המציע אחרי

  נוספים ומסמכים  ,ביטוחים קיום אישור  ,לביצוע ערבות המצאת  ,ההסכם על החתימה
 

  
 ולהחזירו 'ב כמסמך ומסומן המכרז למסמכי המצורף ההסכם על לחתום יידרש במכרז הזוכה .65

 בדבר לזוכה  מקומית המועצה הודעת מתאריך ימים 7 בתוך , חתום כשהוא  מקומית למועצה
 .במכרז זכייתו

 
 תחלת העבודה .תוך פרק הזמן שנקבע לו בצו ה וזאת העבודות בביצוע להתחיל יחויב הזוכה .66

 
 עריכת על אישור בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה  מקומית למועצה  .67

  ,מובהר  . מקומית המועצה של הביטוח יועץ י"ע אלה שינויים לאישור בכפוף  ),ז מסמך(  ביטוחים
 , ל"הנ ורהאיש בנוסח כלשהם לשינויים להסכים שלא בלעדי דעת שיקול  מקומית למועצה כי

 לידי חתום המצאתו ואי  ,המכרז למסמכי שצורף המדויק לנוסח מחויב הזוכה כזה ובמקרה
 המועצה כלפי הזוכה התחייבויות של יסודית הפרה יהווה  ,החוזה בתנאי כנדרש  מקומית המועצה
 . מקומית

  
 :כדלקמן אשורים ידו על ההסכם חתימת למועד עד  מקומית למועצה להמציא הזוכה על .68

  
 נוסח פי על בהסכם כנדרש הבטוחים עריכת על מטעמו ביטוח חברת מאת חתום אישור .68.1

 ,שינוי בכל לראות רשאית  מקומית המועצה ). להסכם 'ג נספח( בטוחים קיום על אישור
 מנוסח המציע הסתייגות משום ביטוחים קיום על האישור בנוסח תוספת או תיקון  ,מחיקה
 בדרישות עמידה אי לכך ואי  ,המכרז הוראות פי על דרשהנ  ,הביטוחים קיום על אישור

 .לעיל כמפורט הביטוח אישור להמצאת

ידי הזוכה במכרז - לקיום ביטוחים על מועצהית לדרישות הנתשומת לב המציעים מופ .68.2
ספח יב' נספח ג' להסכם המצורף כנוסח האישור לקיום ביטוחים אשר מצורף כנ,התואמים ל

  למסמכי המכרז ). 

ספח ג' להסכם נבמכרז זה יידרש לעמוד בכל דרישות הביטוח כפי שמפורטות בהזוכה  .68.3
  המצורף כ ספח יב' למסמכי המכרז. 

על המציע להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות במסגרת החוזה  .68.4
  ואישור קיום הביטוחים וכן את מהות ופירוט העבודות במלואן כפי שפורט במסמכי המכרז. 

ובהר בזאת כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת שאלות מ .68.5
  ההבהרה במכרז במועדים הקבועים לכך. 

ידי הזוכה - ספח יב' למסמכי המכרז אשר יומצאו עלנספח ג' להסכם המצורף כנויים לנשי .68.6
 לאחר קבלת הודעת זכייה עלולים לגרום לפסילת הצעתו וזכייתו. 

ספח ג' להסכם נדרש להגיש את אישור קיום הביטוחים ( נלב הגשת ההצעות לא מובהר כי בש .68.7
ידי המבטח וכי החוזה ואישור קיום - ספח יב' למסמכי המכרז) חתום עלנהמצורף כ

חתימת המציע על המסמכים  הביטוחים ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד. עם זאת,
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האמור בחוזה ובאישור קיום הביטוחים  האמורים מהווה את אישורו כי בדק עם מבטחיו את
  דרש. נאים והכיסוי הביטוחי הנוסח, התנוכי אין להם כל הסתייגות לגבי ה

 מועצהדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי הנהמציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים ה .68.8
אי לתחילתן את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום נטרם התחלת ביצוע העבודות וכת

וסף להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה במכרז נידי המבטח. ב- כדין על
  דרשות . נה בכתב, העתקים מפוליסות הביטוח הנ, בכפוף לדרישתו הראשומועצהכי ימציא ל

דרש נככל שלא ימציא המציע מסמך אישור קיום ביטוחים כאמור לעיל וכל אישור אחר ה .68.9
וע את התחלת ביצוע העבודות בגין נלמ ת רשאי מועצההתהיה לגבי אחריות וביטוח הקבלן, 

  כך ואף לבטל את זכיית הזוכה בשל מחדל כאמור. 

 בסך בנקאית ערבות  ,ידו על החתום ההסכם מסירת במעמד  מקומית למועצה להמציא הזוכה על .69
 נשוא העבודות ביצוע ורמת העבודות ביצוע להבטחת)   ₪  ףאלוחמישה  שלושים( ₪ 35,000 של

 פי ועל המכרז למסמכי . 2ד. מסמך בנוסח תהיה הביצוע ערבות "). הביצוע ערבות": להלן(  מכרזה
 הערבות לזוכה תוחזר  ,הביצוע ערבות מסירת עם  .ההסכם לרבות המכרז מסמכי ביתר המפורט

 ובתוספת ההסכם תקופת כל למשך בתוקף תהיה הביצוע ערבות  .במכרז השתתפות לשם שהומצאה
 .שיםחוד שלושה

 
 המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים למדד צמוד יהא הביצוע ערבות סכום .70

 והמדד ההסכם על הזוכה חתימת ביום הידוע האחרון המדד יהיה הבסיסי כשהמדד  ,לסטטיסטיקה
 .הערבות לחילוט  מקומית המועצה דרישת לקבלת קודם לאחרונה שפורסם המדד יהיה הקובע

  
 צדדית - חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת מותנית בלתי  ,אוטונומית תהיה הביצוע ערבות .71

 .מטעמם מי או/ו הגזבר או  מקומית המועצה ראש של
  

 לביצוע הערבות להפקיד שסרב או /ו לעיל כאמור כן עשה ולא ההסכם על לחתום שנדרש זוכה .72
 הערבות תוקף להאריך רבשס מציע וכן לעיל כנדרש מסמכים המציא שלא או/ו לעיל כאמור

  ,לעיל כאמור הדרישה מיום ימים 7 תוך  ,לעיל כאמור  מקומית המועצה דרישת לפי להשתתפות
 ומוסכם קבוע כפיצוי במכרז להשתתפות הערבות סכום את לחלט רשאית  מקומיתה המועצה תהא

 ראש הודעת פי על ,למכרז הצעתו בהגשת המציע עצמו על שנוטל ההתחייבויות קיום אי בגין מראש
 פי על  מקומיתה המועצה מזכויות לגרוע מבלי וזאת  , מקומית המועצה גזבר או  מקומיתה המועצה

 .ההסכם י"עפ או דין כל
  

 או/ו הזוכה כנגד  מקומית המועצה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין  .73
 .למכרז הצעתו הגשת עם המציע עצמו על שנטל ההתחייבות הפרת עקב המציע

  
 עם בהסכם להתקשר התראה או הודעה כל לתת מבלי  ,רשאית  מקומיתה המועצה תהא  ,כן כמו  .74

 לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה לא לזוכה  .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת אחר מציע
 .במקומו אחר מציע עם  מקומיתה המועצה של התקשרותה עקב

  
 את  מקומית למועצה לשלם חייב הזוכה יהיה – אחר מציע עם  מקומיתה המועצה התקשרה  .75

  מקומיתה והמועצה  ,הוא הצעתו לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה בין ההפרש
 .לעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי להשתמש זה לצורך רשאית

  
 מסכום קטן הזוכה של צעתוה לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה שבין ההפרש היה .76

 לחלט רשאית תהא  מקומיתה והמועצה  ,מראש ומוסכם קבוע פיצוי הערבות סכום ישמש  ,הערבות
 תהא  מקומיתה המועצה כי יובהר  ,ספק הסר למען . במלואה במכרז להשתתפות הערבות את

 אחר מציע עם תתקשר לא בו במקרה גם במלואה במכרז להשתתפות הערבות את לחלט רשאית
 .הזוכה במקום
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  . מקומית המועצה רכוש – מכרזה מסמכי
 

  
 למטרת למציעים נמסרים והם  ,הבלעדי וקניינה  מקומיתה המועצה של רכושה הינם מכרזה מסמכי .77

 בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא ההצעה מסמכי מקבל  .אחרת מטרה לשום ולא הצעות הגשת
 להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא  מקומיתה למועצה ויחזירם  ,הצעתו הגשת למטרת אלא

 .לאו אם ובין  מקומית למועצה הצעה שהגיש בין וזאת – ההצעות
 

 תכרענה ,ההסכם הוראות לבין הטכני המפרט או/ו זה מסמך הוראות בין סתירה של מקרה בכל .78
 .ההסכם הוראות

  
    
  
  
  

    2020 ביוני 26     :תאריך 
  
  

  ואיל מוגרבי
 

  הקני עין  המקומית צההמוע ראש
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   2020/14' למכרז/ מס א'ספח נ

  
  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ

   
  

   העבודות/השירותים/תכולת העבודה
   
   

 ון אדריכלי.  נערך להם תכני הציבור, אשר טרם נמב מצויניםברשימה שלהלן 
   

 .דיקטיבית בלבד נואיהרשימה המפורטת להלן היא כללית 
   

ון של איזה נן או להעביר לאדריכלים הזוכים במכרז את התכנה מתחייבת לתכנאי המועצהכמו כן מובהר כי 
 ים הכלולים ברשימה להלן.  נמהמב

   
ם כלולים ני ציבור שאינון של מבנים גם תכננתהיה רשאית להעביר למתכ המועצהאי המכרז, נבכפוף לת

 ברשימה להלן:  
   
    רשימת מבני ציבור  
  
  
 

 מס
 ציבורמבני   חדרים

 מבנה המועצה 24

קומה 
  שלמה

   מבנה רב תכליתי

  מחסן מלח מ"ר 200

  מרכז הפעלה מ"ר 200
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   2020/14' למכרז/ מס 'בספח נ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  תמורה ונספח הצהרת המציע

  
                      :לכבוד
  מועצה מקומית            
  קניה- עין            

  
  א.נ,

  
  ה המועצה תכנון אדריכלי ל מבנהצעת מחיר  הנדון:

 
  

 :  _______________________ מטעם מחיר הצעת להלן
 

 ה המועצה .אדריכלי ל מבנ תכנון שרותי כוללת העבודה
  

   התכנון יכלול : 
 

 .  וצ"במנהלות וכי מבנה המועצה כולל חדרי ספח ,  .א
 מבנה רב תכלתי בקומה עצמאית שלמה  .ב
 מחסן מלח ומרכז הפעלה.  .ג

 
 . ראש המועצה, ובתיאום עם המהנדס  לפי ראיית יכין התוכנית בהתאם  ןהמתכנ

 
) של כל המגרש ובה כל המבנים תוך הצגת פתרונות  1.250ראשית תוכן תכנית בינוי כללית (  .1

בה, פתרונות נגישות, פתרונות תחבורה וחנייה, חיבורי תשתיות פונקציונליים, ניצול טופוגרפיה, בנייה לגו
 וכן עיצוב אדריכלי. וכן, הכנת תחזית אומדנים לפונקציות השונות ועמידה בתקציב. 

  
תב"ע ובהתאמה לכבישים ולמפלסי הסביבה. המתכנן יפעיל צוות מתכננים מטעמו להתכנון יהיה תואם  .2

קונסטרוקטור, מתכנן חשמל, תקשורת,  ,, יועץ קרקעלכל המקצועות הנדרשים לרבות יועץ נוף
, יועץ בטיחות אש,  אינסטלציה, מיזוג אויר ואוורור, מעליות, בטיחות, מניעת קרינה ונגישות, ותנועה

 סביבה (לפי הצורך), מינוי אחראי ביקורת מטעם מתכנן ראשי, יועץ אטום לפי הצורך.
  

הגשת בקשה להיתר עד לאכלוס המבנה, לרבות לצורך ט הפרויקוביצוע וכל מקצוע אחר הנדרש לתכנון 
 וקבלתו.

  
 עלות העסקת היועצים כלול בהצעת המתכנן. .3

  
יהיה אחראי ומקסימלי, שטחים ניצול תוך  הפנים והשיכון, המתכנן יתכנן לפי הנחיות ותקני משרד  .4

רי כל הרשויות. וטיפול מלא בהיתרי בנייה, לרבות קבלת אשו םהרלוונטייים לאשור התוכניות במשרד
הדמיה לרבות כל מסמכי המכרז הדרושים המפרטים והתוכניות. הכנת תכנון מפורט מלא למכרז , 

 עדכנית עפ"י תוכניות מכרז/ביצוע.
  
 אגף הנדסה ואחרים. אגפי המועצה ונציגי נציגי מהמתכנן ילווה על ידי צוות היגוי המורכב  .5
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 . ציבורם בתכנון מבני שני 3המתכנן מצהיר כי יש לו ניסיון של מעל  .6
 

 .מבני ציבור לפחות 3המתכנן מצהיר כי יש לו ניסיון מוכח בתכנון  .7
  

 
 ידי עו"ד כ"נאמן למקור:- מקור או מאושר על - את כל המסמכים הבאים  להצעהחובה לצרף  .8

  
מהנדס/אדריכל ואסמכתא בדבר רישום  ןאישור בדבר השכלה אקדמית וכן עותק מרישיו  .א

 בפנקס כאמור.

 חיים. קורות  .ב

 העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ.  .ג

העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים   .ד
 או פטור מניהולם. 1976- (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו

דין בתחום פי - העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על  .ה
 עיסוקו.

 שלו. תעודת הזהותאם המציע הוא יחיד יצורף העתק של   .ו

ופלט פרטי של התאגיד,  תעודת הרישוםאם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של   .ז
 יצורף אישור תקףמרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן  התאגיד

 החתימה מטעם התאגיד. של רואה חשבון או עורך דין על מורשי

העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור   .ח
 מתשלומים למציע.

 ו.ז לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר  .ט

 . ציבורבתכנון מבני (חמש) שנים  3מסמכים המוכיחים ניסיון של   .י

 לפחות.  מבני ציבור 3לצות וכיו"ב להוכחת ניסיון בתכנון מסמכים, המ  .יא

  
 והיא תספק תוכנית מדידה ראשונית .המועצה אחראית למדידת השטח,  .9

 
 לצורך הגשה לקבלת היתר לרישוי זמין תהיה על חשבון המתכנן. מדידהעדכון  .10

  
 יקט.הפרותעריף עלות התכנון כולל כל היועצים הנ"ל יוגש ע"י המציע כאחוז מתקציב  .11

  
המועצה תשלם את תמורת התכנון בהתאם לשלבי ביצוע הפרויקט ובכפוף לקבלת ההרשאה ממשרד  .12

 ושחרור הכספים מהמשרד.הממשלתי המממן 
  

 מעלויות הביצוע. % 6האחוז הנקוב ע"י המתכנן לא יעלה  .13
  

וי שיידרש הצעת המציע הינה סופית, המציע לא ידרוש כל תוספת בגין התכנון המקורי שיגיש או כל שינ .14
 לערוך בתכנון המקורי בכל שלב עד לקבלת היתר בניה.

  
 לאיכות התכנון. 60 % - לעלות התכנון המוצעת  ו 40%המועצה תיתן משקל של  .15
  

המבנה החיצוני (התכנון האדריכלי), ניצול שטחים אפקטיביים (יחס פרוטו נטו)  איכות התכנון תבחן לפי .16
. המציע יצרף להצעתו הדמיה של תכנית הבינוי המוצעת על ידו עיצוב מרחבי עמידה בתקן בניה ירוקה, 

 במגרש אשר תשמש לבחינת הצעתו. 
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 שתוכננו על ידו.  ציבורהמציע יציג עם הצעתו הדמיות של מבני  .17
  

 .ומצגות לרבות התפיסה האדריכלית  המציעים יוזמנו להציג תכניות .18
  

 ניקוד ההצעות יבוצע באופן הבא: .19
 

 %15ועיצוב מרחבי  םחללייצול נ-  %60מרכיב איכות 
 %30 הבנייןחזות                             
 %15ול שטחים אופטימלי צני                            

  
בעל ההצעה הכספית הטובה ביותר המבוססת על % תמורה מבוקש  כמוסבר -  %40מרכיב מחיר 

 לעיל. 91בסעיף 
  

 ותר (איכות ומחיר) תהיה הצעה הזוכה.הצעה שתקבל את הניקוד המצרפי הגבוה בי .20
 

 ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה שתיפתח רק לאחר השלמת ניקוד האיכות. .21
  

על ההסכם המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת. הזוכה בהליך יחתום  .22
 בנוסח המצ"ב.

             
 .מקומית עין קניהמועצה  של התשלום לתנאי בהתאם יהיו התשלום מועדי  .א
-על התשלום דרישת אישור לאחר הממן מהמשרד התקציב קבלת לאחר ימים 30 הנו התשלום מועד  .ב

  .ההסכם להוראות בהתאם ,המועצה מהנדס ידי
 התכנון שירותי במתן הכרוכות ההוצאות כל עבור משולמת היא  ,ומוחלטת סופית הנה התמורה  .ג

 ,תקורה ,לסוגיהן הפרשות ,חובה תשלומי ,אחרים שכר ורכיבי עבודה שכר ,משרד ניהול(
 ציוד ,משרדי ציוד ,נסיעות ,משנה מתכנני/משנה קבלני שכר ,ביטוח  ,משפטי   ייעוץ

  .נוספת תמורה לכל זכאי יהיה לא והמתכנן ,)'וכו תקשורת ,היקפי וציוד מחשבים
 

  :הבאות ההוצאות יכללו לא ,המתכנן של בשכרו .23
 
 ;אחרים חובה תשלומי או/ו היטלים או/ו אגרות תשלומי  .א
 ;שליחויות  .ב
 ;שונות בדיקות או מעבדות עלות  .ג
 תאגיד   ,ותקשורת כבלים חברות ,"בזק" חברת ,החשמל חברת :כגון( חוץ גורמי של פיקוח עלות  .ד

  ;)ב"וכיוצ וביוב מי
 

 ,תיקונים או/ו מחיקות וללא וקריאה ברורה בצורה לעיל ההצעה את למלא עליי כי והודגש לי הובהר .24
 .הדפסה במכונת או יד בכתב

  
 בסמוך )החתימה לזכויות בהתאם( לחתום עליי ,כאמור ,תיקון או/ו מחיקה של במקרה כי לי ידוע .25

 .הצעתי את לפסול המכרזים ועדת רשאית תהא אחרת התיקון/המחיקה למקום
  

 .תדחה והצעתי כולה ההצעה מילוי-כאי ייחשב ,ההצעה מסעיפי סעיף מילוי שאי לי ידוע .26
  

 . מ"מע כוללת ,להצעתי בהתאם שתשולם התמורה כי יל ידוע .27
 

 לרבות  ,לחוזה בהתאם השירותים מתן לשם הדרושות העליות כל את כוללת זו הצעתי כי לאשר הריני .28
 .דין בכל הקבוע מן יפחתו שלא לעובדים תשלומים
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 ההסכם ,לרבות ,ההצעות קבלת הליך מסמכי כל את שבדקתי לאחר מוגשת זו הצעה כי לאשר הריני .29

 מוגשת זו הצעתי וכי ,ההליך במסמכי הפנייה יש אליו אחר מסמך כל ,וכן ,השירותים ומפרט לו המצורף
 הבנת לחוסר הנוגע בכל תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לי תהיה ולא ,כאמור ובחינה בדיקה לאחר

 .מראש עליהם מוותר ואני ,אליהם הפנייה יש בו מסמך בכל או/ו ההליך במסמכי האמור
  

  
  
  

  תאריך:__________________         
 
   

             
   הצעת המציע ( התמורה המבוקשת באחוזים) %______________

  
  
  
  
 

     שם המציע _________________                     חתימת המציע:______________    
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   0202/14' למכרז/ מס 'דספח נ
  

  ה המועצה למבנון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  
  

  פרטי ניסיון מקצועי של המציע והאדריכלים המועסקים על ידו
    

  הצהרת המציע  
    

  :____________________   המציע
  
  ע:_____________________   שם המצהיר מטעם המצי  
    
   ____________________  תפקיד המצהיר מטעם המציע:  
  
     :________________תאריך 

  
  

רטי פי הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי הוסמכתי על ידי המציע לחתום על תצהיר זה ולמסור את נא  .1
 יסיון המקצועי של המציע והאדריכלים המועסקים על ידו כמפורט להלן. נה
 

 ות נר. מספר שי ציבונון אדריכלי של מבנים לפחות בתכנש 10יסיון של נהרי י מאשר בזאת כי למציע  .2
  

 ים.  ני ציבור הוא___________  שנון אדריכלי של מבניסיון של המציע בתכנה .3
  

 ן המציע הם כמפורט להלן. ני הציבור שתכני מאשר בזאת כי פרטי מבנהרי .4
  

דסאי האדריכלות המועסקים ניסיון המקצועי של האדריכלים והנהרי י מאשר בזאת כי פרטי ה .5
 במציע הם כמפורט להלן.  

  
  שתוכנן המציע: ציבורפרטי מבנה 

  
  

תיאור מבנה   
    הציבור

שטח המבנה ותאריך 
    השלמת תכנון

 שם האדריכל
    המוביל

 שמות אדריכלים
 נוספים בצוות

    התכנון
 : שטח המבנה (במ"ר)     .1

  ________ 
תאריך צו התחלת עבודה   

  לביצוע המבנה:_____ __  

    

2.  
  

 : שטח המבנה (במ"ר)   
  ________ 

תאריך צו התחלת עבודה  
  לביצוע המבנה:_____ __  

    

 : שטח המבנה (במ"ר)     .3
  ________ 

תאריך צו התחלת עבודה  
  לביצוע המבנה:_____ __  
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 : שטח המבנה (במ"ר)     .4
  ________ 

תאריך צו התחלת עבודה   
  לביצוע המבנה:_____ __  

    

 : שטח המבנה (במ"ר)     .5
  ________ 

תאריך צו התחלת עבודה   
  לביצוע המבנה:_____ __  

    

  
  דסאי האדריכלות המועסקים במציעניסיון המקצועי של האדריכלים והנפרטי ה

  
האדריכל/    שם  

 דסאי נה
    אדריכלות

מועד 
רישום 

 קסנבפ
דסינהמה

 ם 
והאדריכל

  ים  

מועד קבלת 
הסמכה 

   לרישוי
(אם לא 
מוסמך 

 לציין 
 "אין")  

  

    ןנשתכ י ציבור רשותנמב    ןנשתכ ציבור ינמב

1        1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

2        1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3        1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

4        1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

5        1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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   2020/14' מס למכרז 'הספח נ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  
  

 י של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע   נאישור עדכ
   

 לכבוד  
   מועצה מקומית עין קניה

   

   אישור זכויות חתימה:  דוןנה
   

 י הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: נא
_____________ (שם התאגיד ומס' התאגיד), מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה _______

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 
________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את 

 יין.  נייבת את המציע לכל דבר ועשם המציע כאמור לעיל, מח

   
   

                  

    ____________________             :____________________    תאריך

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח                            

   
   
   

 ון ייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבנפרד, על גבי ניתן לצרף את האישור ב וסח דלעיל בנ
 המאשר. 

  א מחקו את המיותר.  נ 
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   2020/14' מס למכרז ו'ספח נ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  
  

    עסקאות גופים ציבוריים ות ורשומות על פי חוקנקסי חשבוניהול פנעל אישור 

   
עותו בחוק עסקאות אני הח"מ  _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמ .1

 * / רואה חשבון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: 1976- גופים ציבוריים, תשל"ו
   
 
 

    _______________                   _______________________  
 מס' זהות/מס' רשום חבר ב י אדם            שם                         

   
   

פי פקודת מס - ות והרשומות שעליו ל הל עלנקסי החשבונפהל* את נהל*/ פטור מלנמ  .א
 .  1975- סה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ונהכ

   
הל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי נסותיו ולמנוהג לדווח לפקיד השומה על הכנ  .ב

 חוק מס ערך מוסף.  
   

לחייב בצורה   אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי .2
כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, 

 מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.  
   

 פקתו ועד ליום.**_____________________________   נתוקף האישור מיום ה .3
   

   
  
   
   
   
   
   

  ___________    _  ___________    ____________        ____________  
  תאריך             חתימה             מס' רשיון           שם           
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   2020/14' מס למכרז 'זספח נ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  

  וסח תצהיר בדבר העדר עבירותנ
      
ושא ת.ז. מס ,___________  _________ לאחר נ_____ הי הח"מ ___________ _________נא

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת 
     -  בכתב כדלקמן

   
י ותן תצהירי זה בשם ________________________ (להלן: "המציע"), שהוא הגוף המבקש ננה .1

למתן שירותי  14/2020") במכרז מספר המועצה(להלן: " קומית עין קניה מועצה מלהתקשר עם 
י מוסמך/ת לתת תצהיר זה ננא י מצהיר/ה כי ה עין קניה , ה מועצה בכפר ניית מבנון אדריכלי לבנתכ

  בשם המציע. 
   

את התיבה × - וכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז: ( א לסמן בנמצהיר/ה בזאת כי א נניה .2
 טית) נוהרלו

  
  

יות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו, נהליו ו/או מי בעלי המנהמציע ו/או מי ממ[  ]    
בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה 

  שוא תצהיר זה. נים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נוזאת בשלוש הש
  
יות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,הורשעו, נהליו ו/או מי בעלי המנציע ו/או מי ממהמ[  ]     

בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה 
  שוא תצהיר זה. נים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נוזאת בשלוש הש

   
     - ם חים הבאיניין תצהיר זה יהיו המונלע
  

גם בעל השליטה בו או חבר  - י אדם נידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר ב - שלט עלנמי ש 'בעל זיקה',
  י אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.  נב

  .  1968 - יירות ערך, התשכ"ח נ', כהגדרתה בחוק שליטה'
    

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3
  
                  _______________           

  המצהיר           
  דין -אישור עורך

  
הנני מאשר כי היום______ ___________, הופיע/ו ה"ה ____________________ הנושא/ים ת.ז. מס 

 '___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, מרחוב 
יו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/יו צפוי/ים ____________________,  ולאחר  שהזהרתיו/הם כי על

  לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה/ו כן,  אישר/ו את נכונות תצהירו/ם וחתם/מו עליו בפני.  
  

                                        __________________    
  (חתימה וחותמת עו"ד)                                                  
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   2020/14' מס למכרז 'חפח סנ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  

 עבירות לפי חוק עובדים זרים וסח תצהיר בדבר היעדרנ

  

ים) נאים הוגנוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ
 ימוםנחוק שכר מיים) והעדר עבירות לפי חוק העסקת עובדים זר -(להלן במסמך זה  1991-,התש "א

 ימום.)  נחוק שכר מי -) (להלן במסמך זה 2002  -, התשס"ב 3(תיקון מספר 

    

ושא ת.ז. מס' ___________  ___________, לאחר ני הח"מ ___________ ___________ הנא
א אעשה כן, מצהיר בזאת שים הקבועים בחוק אם ל נשהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו

 בכתב כדלקמן 

   

י ותן תצהירי זה בשם _______________ (להלן: "המציע"), שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ננה .1
"). א י מצהיר/ה כי ה י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המועצה(להלן: " מועצה מקומית עין קניה 

 המציע. 

 בתיבה המתאימה) X(יש לסמן יע במכרז וכי וכל בעל זיקה למצני מצהיר בזאת, כי אהננ  .2

 

ה נלפי חוק העסקת עובדים זרים בש 2002ואר נבי 1דין חלוט בעבירה ש עברה לאחר  - לא הורשעו בפסק [  ]   
 שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז. 

ן לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי די 2002ואר נבי 1הורשעו בשתי עבירות או יותר ש עברו אחרי [  ] 
 ה. נים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונחלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש ש

ה  אחת נעמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין במשך שהמועצה במקרה שהורשע כאמור לא תתקשר 
ש ים מיום שהורשע  3במשך  - יתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר מפעם אחת נמיום ש
   ה. נלאחרו

 בתיבה המתאימה) Xוכי וכל בעל זיקה למציע (יש לסמן ני מצהיר בזאת, כי אהננ .3

 

 דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מי ימום בש ה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.   - לא הורשעו בפסק [  ]   

ר זה חלפו , אך במועד תצהידין חלוטים - ימום בפסקי נהורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מי[  ] 
 . הנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונשלוש ש

אחת  נה עמו, או אם תאגיד הקשור עמו במישרין, במשך ש המועצהבמקרה שהורשע כאמור, לא תתקשר 
ש ים מיום שהורשע  3במשך  - יתן פס"ד חלוט המרשיע אותו כאמור ואם הורשע יותר מפעם אחת נמיום ש
  ה.  נלאחרו
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  חים הבאיםנזה יהיו המו יין תצהירנלע      

 

או חבר  גם בעל השליטה בו - י אדם נידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר ב  - שלט על נ, מי ש'בעל זיקה'
   טת בעל שליטה בו.יי אדם אחר שבשלנב

  .  1968 - יירות ערך, התשכ"ח נ, כהגדרתה בחוק 'שליטה'

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

  

  

 

_______________     

 המצהיר         

   

 דין -אישור עורך

   

_ _______________ הנושא/ים ________________הנני מאשר כי היום _________, הופיע/ו ה"ה_
ת.ז. מס '___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, ולאחר  

וכי יהיה/יו צפוי/ים לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה/ו  שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת
 כן,  אישר/ו את נכונות תצהירו/ם וחתם/מו עליו בפני.  

  

  

  

    ______________________     

 דין (חתימה וחותמת)   -עורך          
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   2020/14' למכרז/חוזה מס 'טספח נ
  

  המועצה למבנהון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  

 1998-"חנעם מוגבלות, התש שיםנלא שוויוןוסח תצהיר בדבר התחייבות המציע לקיום חוק נ
   
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  __________ ת.ז______________ י הח"מ _____נא

 שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:  נצפוי לעו
   
' (להלן:" המציע") במסגרת מכרז מסזה בשם ___________________ שהוא המציע  יותן תצהירני ננה

י מצהיר/ה כי נ, אמועצה מקומית עין קניהעבור ה מועצה נית מבניון אדריכלי לבנלמתן שירותי תכ  14/2020
 י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .  ננה
   

   במשבצת המתאימה:) x(סמן 
 לא חלות על המציע.  1998 - "חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9ף הוראות סעי 
  חלות על המציע והוא  1998- "חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9הוראות סעיף

 מקיים  
 אותן  .       

דרש נ ת על המציעחלו 1998 -"חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9במקרה שהוראות סעיף (
    :במשבצת המתאימה) xלסמן 

 
 עובדים.  100- המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

  :  במשבצת המתאימה)  xדרש לסמןנעובדים או יותר  100(במקרה שהמציע מעסיק 
 

 ותים הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירנה למנהמציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפ
 - "חנשים עם מוגבלות ,התשנלחוק שוויון זכויות לא 9ת יישום חובותיו לפי סעיף נהחברתיים לשם בחי

 חיות בקשר ליישומן. נלשם קבלת ה –, ובמקרה הצורך 1998
 הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם נות למנהמציע התחייב בעבר לפ 

ה כאמור נ, הוא פ1998"ח נשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9יף ת יישום חובותיו לפי סענבחי
עשתה עמו נייה זו ונחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנואם קיבל ה

 תן התחייבות זו.)  נהתקשרות שלגביה 
    
  

   
 חתימה וחותמת            שם              תאריך    

   
 אישור עורך דין

   
י במשרדי נא י הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר_______ _____ מר/גב ______________ 'שזיהה/תה עצמו/ה על 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי,

 י על התצהיר דלעיל .  ניהיה/תהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפ
   

 
 חתימה וחותמת            מס' רישיון                 תאריך    
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   2020/14' מס למכרז 'יספח נ
  

  למבנה המועצהון אדריכלי נירותי תכלמתן ש
  
  

 יםנייניגוד עניעת נהתחייבות לשמירת סודיות ולמ
    
   

חתם נ") המועצה(להלן:" מועצה מקומית עין קניה הואיל  ובין  ____________ (להלן:"המתכ ן") לבין 
טים הסכם מיום  _______חודש______ ש ה _______ (להלן:" ההסכם") לאספקת השירותים המפור

 בהסכם (להלן:" השירותים" ו/או "העבודות");  
   

 ; למועצהותן שירותים, בין השאר, לשם אספקת השירותים נן/יועץ או כני מועסק כמתכנוהואיל  וא
   

י שירותים מטעמו, קבל נותנן לרבות עובדיו ,נאי שהמתכנן בתנהסכימה להתקשר עם המתכ והמועצהוהואיל  
ו ישמור על סודיות כל המידע כפי שתוגדר להלן והכל בהתאם לקבוע ה וכל אדם אחר מטעמני מש

בהתחייבות זו, כמו גם על סמך התחייבות הקבלן לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו 
 להלן;   

   
והואיל  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא 

ית, מסמך, רישום ,סוד מסחרי/עסקי, נדיעתי מידע, או ידע כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכלי
ם מצויים בידיעת נים, שאינמסוגים שו 1977 - שין, תשל"זנלחוק העו 91שרטוט או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

ול שתשמש כ"קיצור כלל הציבור או מידע אחר שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו יכ
דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו ,כשמידע זה יכול שיהיה בין בעל פה ובין בכתב, לרבות 

בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע 
 ; ים ,מסמכים ודו"חות (להלן:" המידע")נתונמכלליות האמור ,

   
והואיל  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף 

והמוסמכים מטעמה  המועצה יין ההסכם, ללא קבלת אישור נציגי העירייה המוסמכים לענכלשהם מלבד ל 
שין, נלחוק העו 118ילית לפי סעיף זק מרובה ומהווה עבירה פלנאו לצדדים  למועצהמראש ובכתב עלול לגרום 

 ;  1977 - תשל"ז
   

    כדלקמן: המועצהי הח"מ מתחייב כלפי נאי לזאת, א
   

 ה .  נהמבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי פרד הימ .1
 ובע ממתן השירותים.  נלשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או ה .2
שמה מסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים להשתמש במידע אך ורק למטרה של .3

,ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או ל צלו לשימוש מכל סוג שהוא שלא בהתאם 
 צל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע . נלאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים ל

  המועצהידי - פת העסקתי עלי מתחייב כי משך כל תקוננומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה .4
או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין 

ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא 
עקיף,  להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין

 לצד כל שהוא .  
קוט אמצעי זהירות ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו נל .5

ה נדרשים מבחינת הקוט בכל אמצעי הזהירונירת על סודיות המידע, ובכלל זה ללרבות שמ
 והלית או אחרת. נית ,נבטיחותית, ביטחו
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חר מטעמי את האמור בהתחייבות ששמירת ה או מי אני משנלהביא לידיעת עובדי או קבל .6
 ש על אי מילוי החובה . נסודיות ואת העו

זק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר נלהיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל  .7
ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה 

 ין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים . אחראי לבדי בגין כל האמור וב
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .8

מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם 
ב לא לשמור י מתחייננ. כמו כן, ההמועצהתי עבור נאו גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכ

 אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע . 
שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב  .9

י עשוי להימצא, במישרין או נהתחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לעירייה או שבעטיו א
גרת מתן השירותים תפקידי או עיסוקי במסם, בין מילוי ניייניגוד ענבעקיפין, במצב של 

י נו של קרובי או של גוף שאנייני, עניינר" ייחשבו עיין אחניין אחר. בכלל "ענלעירייה לבין ע
הל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון נאו קרוב שלי חבר בו, מ

ו של לקוח נינבזכות הצבעה, וכן גם עהל או נות מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנמ
י או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים  נ,שא

 (להלן: "ע יין אחר .)"  
י עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או נים קיים או שאנייניגוד ענבכלל זה לא ידוע לי על  .10

יין של ניין של קרובי או עניין אחר שלי או ענן עמסגרת מתן השירותים למשרד לביעיסוקי ב
 י או קרובי חבר בו  . נגוף שא

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או ה  .11
פרדת ועצמאית כלפי נמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה 

  בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל .
י מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו ננה

 .  1981 - ת הפרטיות, התשמ"אנוחוק הג 1997 - שין, התשל"זנלאחר מהווים עבירה לפי חוק עו
 .  כםנלביי נהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בי .12
המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות מוסכם וידוע לי כי על העתקים של  .13

 כתב התחייבות זה  . 
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  .14

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם . - על למועצהית נהמוק
   

     
 ולראיה באתי על החתום  

   
 __  תאריך:__________ ___________

   
 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז: ______________  

   
 חתימה:_____________________   
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   2020/14' מס  למכרז 'י"אספח נ

  
  למבנה המועצה ון אדריכלי נלמתן שירותי תכ

  
  
  

  2020/14ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס 

 :___________ תאריך 
 

 :  לכבוד

 מועצה מקומית עין קנייא 

 

  הנדון:  כתב ערבות

  

                                 , 2020/14פי בקשת ___________________  (להלן: "המבקש") בקשר למכרז פומבי מס' - על .1
חמישה עשר אלף ובמילים: ( ₪  15,000,  -  של, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך 

ידי הלשכה - בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ), ₪  ₪
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד 

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2020 מאיחודש 

מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ימים  5ידינו תוך - סכום הערבות ישולם לכם על .2
ע"י המועצה המקומית, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את דרישתכם 

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

להימסר לנו לא יאוחר  פיה צריכה- וכל דרישה על כולל  30/10/2020 תוקף ערבות זו יהיה עד ליום  .3
ידינו לתקופה - מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  פי דרישת גזבר המועצה המקומית.- ימים נוספים על 90של 

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .4

    

  בכבוד רב,

  בנק______________

  _______סניף ________
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  ההסכם לקיום בנקאית ערבות

 :___________ תאריך
 לכבוד

 מועצה מקומית עין קנייא

 ,נ.ג.א
  _______________'מס בנקאית ערבות :הנדון

 
למועצה מקומית  המבקש בין להסכם בקשר ")המבקש" :להלן( ___________________________ בקשת פי על

 כלפי המבקש התחייבויות ולהבטחת תכנון אדריכלי למבנה המועצה ,  לביצוע עין קנייא (להלן: "המועצה") 
 ערבים אנו העבודות ורמת טיב ולהבטחת העבודות של ותקין רציף  ,יעיל ביצוע ולהבטחת ,החוזה פ"ע המועצה 

 בתוספת  ,בלבד)₪שלושים וחמישה אלף  ( 000,35 של כולל לסכום עד שהוא סכום כל לתשלום כלפיכם
 :להלן( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שמתפרסם כפי לצרכן המחירים מדד עליית בגין הצמדה הפרשי

  .")המדד" ",הערבות סכום"

  .ההסכם על המציע חתימת ביום הידוע האחרון המדד יהא זו ערבות לעניין הבסיס מדד

  .זו ערבות פי על דרישתכם לקבלת קודם לאחרונה שפורסם המדד יהא זו ערבות לעניין החדש המדד

אם התברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת 
 הקרן בהפרש שבין המדד החדש והמדד היסודי וחילוקה במדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד

  החדש נמוך לעומת המדד היסודי, או שווה לו, תשולם הקרן בלבד.
 כתב החזרת חלף לכם נשלם אנו, המועצה גזבר או/ו המועצה ראש ידי על חתומה, הראשונה דרישתכם לפי

 חובה עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת, הצמדה הפרשי בתוספת הערבות לסכום עד סכום כל, זה ערבות
 ל"כנ לדרישתכם .המבקש מאת תחילה התשלום את לדרוש חייבים שתהיו ומבלי דרישתכם את קלנמ או להוכיח
  .זה ערבות כתב לצרף עליכם

  .מטעמם מי או המועצה ראש או המועצה  גזבר של צדדית חד בהוראה להארכה ניתנת זו ערבות

 תהיה ,זה תאריך ולאחר ,בלבד ______  שנה __________ לחודש _______ ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות
  .לעיל כמפורט הוארכה אם אלא ומבוטלת בטלה

  .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו

   חותמת ______________   חתימה+  שם מלא _______________    תאריך: ___________

 ,רב בכבוד      

 ______________בנק

   _______________סניף
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   2020/14' מס  למכרז 'י"גספח נ
  

  למבנה המועצה ון אדריכלי נלמתן שירותי תכ
  

   מבוא –ביטוחים 

   

זק גוף, נזק שהוא בין ל נן/היועץ  ומי מטעמו (להלן : "המבוטח)" יהיה האחראי הבלעדי לכל נהמתכ .1
ו/או לתאגיד המים והביוב  למועצה מקומית עין קניה זק אחר שייגרם נזק רכוש, ולכל נבין ל

י, לרבות גופים באחריותם ולמי מטעמם (להלן: "המזמין") ו/או מ.י . / רמי ו/או לכל צד נירוהע
שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המבוטח, בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעת 

תון נה הפעילות ובין לאחר מכן, בין אם גרם על ידו בין אם גרם ע"י עובדיו ו/או שולחיו ו/או כל 
 למרותו.  

 
זיקין של עובדיו וכל הבאים מכוחם או נהמבוטח יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעות  .2

 גד המזמין. נמטעמו, אף אם תהיה להם עילת תביעה 
  
  

דלעיל, וכן לכל  2- 1זקים שיגרמו כאמור בסעיפים נהמבוטח משחרר את המזמין מכל אחריות בגין  .3
זקים כאמור ,מתחייב נגד המזמין דרישה או תביעה בקשר ל נשתוגש זק לרכושו שלו, ובמקרה נ

ת בו לרבות המבוטח לטפל בהן, לפצות ולשפות את המזמין על כל סכום שיישא או עלול לשא
 ה כרוכות בכך.  נהוצאות משפטיות שתהיי

 
ייג ו מסונהמבוטח ימציא למזמין את אישור קיום הביטוחים דלהלן (להלן: "האישור)" כשהוא אי .4

ימים מהודעת הזכייה במכרז או במועד מוסכם אחר במידה והמזמין אישר זאת בכתב  7תוך 
 - מראש. המבוטח מתחייב להאריך או לחדש את האישור לכל תקופת ההתקשרות או הפעילות 

אי מוקדם למתן אישור נה תניהם. המצאת האישור חתום על ידי מבטחי המבוטח הינהמאוחר מב
אי זה על ידי המבוטח, נלא יהיה בעיכוב במתן האישור לפעילות, עקב אי מילוי תלפעילות מהמזמין. 

משום הפרת הסכם מצד המזמין ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את המבוטח מכל התחייבויותיו על 
 פי הסכם זה.  

 
ורת על ידי המזמין ומי מטעמו  מוצהר ומוסכם בזה, כי עריכת האישור לרבות זכות הבדיקה והביק .5

ן מטילות על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח, נאי
 שוא הביטוח, תוקפם או העדרם.  נאמתם להפוליסות, טיבם, היקפם, הת

 
ם מזעריים ועל המבוטח האחריות הבלעדית לוודא את התאמתם ו נהביטוחים על פי האישור הי .6

אותות, כולל מעבידים, צד ניכללו בין היתר, ביטוחי חבויות אותות לחשיפתו, בכל עת. הביטוחים נ
י נשלישי ,אחריות מקצועית ולרבות בגין פעילות מקצועית, כאשר ירשם בהם המזמין כמבוטח ש

 וסף.  נ
 
ת אך לא מוגבל ל: דמי אי הביטוח ויישא בתוצאות אי מילויים, לרבונהמבוטח אחראי לכל ת .7

י של הוראות עבודות בתחום ופיקוח שוטף נלרבות לביצוע קפדאי המיגון והבטיחות נהביטוח, לת
והדוק על מעשי עובדיו והבטיחות בעבודה, להשתתפויות העצמיות (במידה ויחולו) וכן להמשך 

ה נע מלעשות כל דבר, אשר ייתן לחברת הביטוח תואנתוקף האישור ככל שיידרש ולא יעשה ו/או ימ
 או לבטלן.   להתחמק מאחריותה על פי הפוליסות ה "ל

 
ת דרישה נהאחריות כמפורט באישור ה ה בבחי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קביעת גבול .8

מזערית המוטלת על המציע ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
י ה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מנוע מלהעלות כל טענמציע מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מה

 מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כמפורט באישור.  
 
 הסעיפים דלעיל מהווים ת אי יסוד בהסכם זה .   .9
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  הסכם

  
  אדריכלימתן שירותי תכנון ל

  
  שנערך ונחתם בעין קניה ביום  __________לחודש __________ שנה ____________

 
 בין

 
 מועצה מקומית עין קיניה                                          להלן  " המזמינה"   

 מצד אחד                           
 

 לבין
 

  ____________ __ת.ז.     ___________________
  
  עיר: ______________  -_________ת.ד.    

  
  _______________פקס:     ______________  נייד : 

  
  

  או המהנדס"   האדריכלהמתכנן, להלן " 
   שני מצד        

  
  

 " במתן שירותים לתכנון בפרויקט האדריכל וברצון " המזמינה " להעסיק את " הואיל    
  נה המועצהמבכנון אדריכלי ל ת

  
  כאמור.ציבור יית מוסדות נון וביצוע של בנתכ המועצהובמסגרת הפרויקט מקדמת    והואיל

  
מבנה יית נון אדריכלי לבנלמתן שירותי תכ  14/2020מס' ן זכה במכרז נוהמתכ  והואיל

  (להלן:" המכרז");   בכפר עין קניה המועצה 
  

אים המפורטים נתים, ע"פ הדרישות והתאת השירו למועצהיק נין להענן מעונוהמתכ  והואיל
    בהסכם זה ובכל יתר מסמכי המכרז;

  
  

 המועצהובכפוף לחתימתו על הסכם זה, וקיום יתר הדרישות המפורטות להלן,    והואיל
   ן;נלהיעזר בשירותי המתכמעניינית  

  
ת מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי והוא מסכים לקבל על עצמו את עבודו והמתכנן  והואיל

האדריכלות והתכנון וכל ההתחייבויות הכרוכות בהן בהתאם לתנאים ולהוראות  
  המפורטות בהסכם זה.
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  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

  
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

בכפר עין ה המועצה תכנון אדריכלי ל מבנהמזמינה מוסרת בזאת שירותי ,  – מינוי .2
  4, 3בסעיף  הצעת המחיר והמפרטים וכן  2, בנספח א.פורט , בין השאר, כמקניה 

להלן , בהתאם לדרישות המקצועיות המתחייבות מביצוע העבודות הנ"ל .
  

המוזמנות ע"י המועצה , פר עין קניהבכה המועצה תכנון אדריכלי ל מבנ – הפרויקט .3
)למכרז כמפורט בנספח א'(.

  
:הצהרת המתכנן .4

     
 ר ומתחייב בזאת כי:  המתכנן מצהי

   

הוא קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן שכרו  .4.1
 שירותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן. 

   
יסיון במתן השירותים וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף אות נהוא בעל  .4.2

 המאפשר לו לתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה. 
  

עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים  .4.3
 בהתאם להסכם זה . 

   
 הוא יספק את השירותים במועדים כאמור בהסכם זה.  .4.4

   
אי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע נהוא קרא את כל ת .4.5

בהסכם זה  אים ולדרישות המפורטיםנאת העבודה על חלקיה ובהתאם לת
חיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת, נובהתאם לה

ת, לשביעות רצון המזמין ובמועדים נוות ,ביעילות, במומחיות ובמיומנבדייק
 דרשים, הכול בכפוף להוראות הסכם זה. נה

 
ון, עריכת נוגעים לתכנון והמסמכים המקצועיים הנהלי התכנהוא מכיר את  .4.6

כרזי ביצוע, של המזמין ,משרד יות ומפרטים למנת תכנוהכ עלויות ינדאומ
וי והשיכון, רשות נד הכלכלה, משרד הרווחה ,משרד הביוך והתרבות, משרנהחי

י ציבור, וכי יפעל לפיהם ניית מבנמקרקעי ישראל וכל רשות אחרת ה ודעת לב
 ים והתאמות ככל שיחולו בהם. נויים ,עדכונולפי שי

    
ון, חלה עליו, נלטיב השירותים, ובפרט לטיב תוצרי התכידוע לו שהאחריות  .4.7

 אלא אם קבע אחרת בהסכם זה. 
   

ים ו/או יועצים ו/או ננלמרות שהמזמין מעסיק ו/או יעסיק אדריכלים ו/או מתכ .4.8
ציגיו הכוחות נדסים ו/או בעלי מקצוע אחרים, וכי למרות שיש למזמין ולנמה
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שאין בכל אלה לגרוע מאחריותו ן, הרי נלפקח ולבקר את פעולותיו של המתכ
 ון שיכין. נועית לטיבם ואיכותם של תוצרי התכהמקצ

   
תן על פיו או נידוע לו שאין באמור בהסכם זה או מכוחו או בכל הודעה שתי .4.9

 ן מכל חובה הקבועה בדין. נבמסגרת ביצועו, כדי לשחרר את המתכ
   

וכי הוא לא יהיה ה ממצה וסופית נקובה בהסכם זה ו/או לפיו הינהתמורה ה .4.10
 זכאי לכל תמורה אחרת זולתה מכל סוג שהוא, אלא אם קבע אחרת בהסכם זה. 

   
קה נזולת התמורה לפי הסכם זה, הוא לא קיבל ולא יקבל שום תמורה או הע .4.11

מכל סוג ומין שהם, במישרין או בעקיפין, הקשורים לחוזה זה, במישרין ו/או 
 מזמין. בעקיפין, אלא באישורו בכתב ומראש של ה

   
שעות  48י, ולכל המאוחר תוך ניודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובדואר אלקטרו .4.12

יק את נוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להענעל כל שי
השירותים ו/או על אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי 

יין אחר שיש בו כדי נו על כל עהסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/א
   להשפיע על מתן השירותים . 

  
הוא ימלא את תפקידו באופן סדיר , בשקידה ראויה ובאופן רצוף, ללא הפרעה  .4.13

 .כלשהי  פרט לכוח עליון
  

 הוא יפעל במסירות , ביעילות בחסכון וברמה מקצועית נאותה. .4.14
  

מטעמו לבין המזמינה,  הינו בעל עסק עצמאי, ואין ולא יהיו בינו ו/או בין מי .4.15
 מעביד. –יחסי עובד 

  
הוא יפעל לביצוע מוצלח של הפרויקט, על פי חוזה זה ועל פי כל דין לחוקי       .4.16

 המדינה והרשויות המוסמכות , כלליהן והוראות הקבע שלהן.
  

הוא אינו רשאי להסב בכל מקרה את ההסכם לאחרים, ואולם ידוע לו, כי  .4.17
יו לאחר, וכן להשתמש בשרותי מהנדסים המזמינה רשאית להסב זכויות

 אחרים,  מכל סיבה  שהיא.
  

 הוא מתחייב לשמור בסוד כל מידע , תכניות, שרטוטים וכיו"ב, שהגיעו לידיו. .4.18
  

 הוא ידאג , שלא להימצא במצב של ניגוד אינטרסים וישמור אמונים למזמינה .4.19
 .במשך כל תקופת ההסכם

  
ידה ויוכרז על מצב חירום במדינה הוא מתחייב לתת את שירותיו למזמינה במ .4.20

ו/או באזור שיפוט המזמינה ומתחייב להיענות לקריאות המזמינה במידת 
  הצורך.

  
  שירותי תכנון:  .5
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חלופות תכנון התואמות ויגיש  נהמפורטת עם המזמי הפרוגראמ ןיכי המתכנן .5.1
 לפרוגראמה המאושרת והחתומה. 

 
הגורמים ההנדסיים המוצעות על ידו עם  התוכניותיתאים את  המתכנן .5.2

המוסמכים  האחרים, כגון נגישות, בטיחות, מיזוג, חשמל ותאורה, קרקע, 
ויקבל אישורים  לצורך  וכיו"ב אקוסטיקה, ניקוז מים וביוב הקונסטרוקצי

הגשת התוכניות לוועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך קבלת היתר בניה 
 במידת הצורך.

 
 במידת הצורך,  לוועדה לתכנון ובניה,בניה ויגיש בקשה להיתר  וךיער המתכנן  .5.3

(יועץ קרקע,  בין היועצים השונים םשל ההיתר יתא לקבלתוידאג 
קונסטרוקטור, חשמל ותאורה, מיזוג, נגישות ובטיחות אקוסטיקה, מים וביוב, 

בפגישות ובדיונים עם המוסדות המאשרים לצורך  ףוישתת תנועה וכיו"ב)
 עפ"י דרישת הוועדה את: הג"א,  יםיחת ןנהמתכ קידום קבלת היתר הבניה.

 וכד'. העתיקות רשות בזק, כיבוי אש, חברת חשמל, ,רמ"י
  
יכין תוכניות מפורטות לצורך הוצאת מכרז, בין היתר הכנת כתב  המתכנן .5.4

, כמויות ואומדן, מפרטים טכניים מיוחדים בכל העבודות המיועדות לביצוע
ם לצורך קבלת האישורים ו/או הכנת התוכניות והגשתם לגורמים המוסמכי

 ההיתרים המתבקשים לשם השלמת עבודות התכנון והוצאת המכרז לפועל .
  
ילווה את המזמינה בכל שלבי הטיפול מול הועדה המקומית לתכנון המתכנן   .5.5

ובניה עד לקבלת היתר בניה וכן ילווה את המזמינה בשלב הכנת המכרז 
המקצועיים, עד לפתיחת המכרז   לפרסום, ילווה את ועדת המכרזים והעובדים

והכרזת הזוכה במכרז, בין היתר המהנדס יחווה את דעתו בכל עניין הקשור 
 . למכרז על יד ועדת המכרזים במידת הצורך

  
:שירותים הנדסייםה .6

  
ו למתן השירותים כמפורט נהסכם זה הילעיל ובנוסף לו  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 לעיל ולהלן: 

אי המכרז לרבות כמפורט בהסכם זה נו בהתאם למפורט בתהשירותים יבוצע .6.1
הלי משרדי הממשלה, הרשויות נ, וכן בהתאם ליתר למסמכי המכרז ספח א'נוב

 י ציבור.  נון מבנטיים לתכנוהגורמים הרלב
  

דרשים השירותים. מובהר, כי נים שעבורם נמעת לעת את המב תקבעהמועצה  .6.2
ים בהיקף כלשהו .מבלי נן מבנהמתכ להעביר לטיפולו של תמחויב נההמועצה אי

ענייני ימוק נלהורות, בכל עת ומ תהא המועצה רשאיתלגרוע מהאמור לעיל, 
ה בהיקף השירותים נהקשור בשיקול מקצועי ו/או בשל טעם מיוחד, על הקט

וגע נבהסכם זה ן. אין באמור כדי לגרוע מהוראותיו של נים מהמתכנהמוזמ
 יית ההסכם או לביטולו.  וגע להשענבוויים ולתוספות נלשי

  
ן נהבלעדי, לקבוע ששירותי המתכ ה, על פי שיקול דעתתהיה רשאיתהמועצה  .6.3

, המועצה המקומית עין קניהים בתחום נה או מספר מבנו גם ביחס למבנתניי
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ן נמובהר, כי שירותי המתכ מבנה המועצה .  מפרויקטם מהווים חלק נשאי
קבעו במכרז ובהסכם זה נאים שנלתאים זהים נים אלה בתנו ביחס למבנתניי

 .בפרויקטים הכלולים נביחס למב
  

ון נון כולו ולשלבי התכנהמועדים להתחלה ולהשלמה של מתן השירותים לתכ  .6.4
ן מתחייב לעמוד בלוחות נים, ייקבעו מעת לעת על ידי המועצה. המתכנהשו
 ים שייקבעו כאמור.   נהזמ

 
לב כלשהו בפרויקט, אלא אם ן מתחייב לא להתחיל בביצוע עבודה לשנהמתכ .6.5

להתחיל לבצע את העבודה על  הה מראש ובכתב למועצה וביקש את אישורנפ
ן להתחיל בביצוע העבודה. להסרת נבכתב למתכ הוהמועצה אישר אותו שלב,

בכתב  הה בכתב למועצה ויקבל את אישורנן לא יפנספק מובהר, כי אם המתכ
ת תמורה כלשהי עבור העבודה על ן לא יהיה זכאי לקבלנלביצוע העבודה, המתכ

ידע או אמור היה  האותו שלב, וזאת אף אם המועצה או גורם כלשהו מטעמ
 ן מבצע עבודה לאותו שלב . נלדעת כי המתכ

 
י דרך נלקבוע מעת לעת אב תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המועצה רשאי .6.6

בלי לגרוע ון, בין ככלל ובין למטלה מסוימת. מנותהליכים לביצוע מטלות התכ
לתת הוראות  תהא רשאיתהל הפרויקט, נמהאמור, המועצה, באמצעות מ

ן בדבר קצב ביצוע השירותים, סדר ביצועם, שיטת הביצוע, שלבי נלמתכ
ון, לרבות באופן שיש בו משום נוגעת לביצוע התכנהביצוע, וכל הוראה אחרת ה

 זה.  ספח א, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכםנוי של האמור בנשי
   

ן מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לדין, תוך שיתוף פעולה עם נהמתכ .6.7
ים האחרים בפרויקט והיועצים, לקבל ננהל הפרויקט, המתכנהמועצה ועם מ

הל הפרויקט ולפעול על פיהן וזאת מבלי לגרוע מכל נחיות המועצה ומנאת ה
 חובותיו ואחריותו לפי הסכם זה ומסמכיו ולפי כל דין. 

 
הל הפרויקט, יהיו נמבלי לגרוע מכלליות האמור בדבר סמכותם של המועצה, ומ .6.8

וסף ו/או השלמות נן כי ימציא להם פירוט נהם רשאים לדרוש בכל עת מהמתכ
ן ימציא את הדרוש בפרק הזמן שיקבע נון שהעביר להם, והמתכנלתוצרי התכ

 הקשור בכל , מתנאי ההסכםהל הפרויקט. אין באמור כדי לגרוע נלכך מ
 ויים ותוספות. נשילדרישות 

 
ן מועסק בשל מומחיותו ואחריותו המקצועית. לאור זאת נמובהר בזה כי המתכ .6.9

דרשים עד נון הנן יהיה אחראי לכל תוצרי התכנמוסכם על הצדדים כי המתכ
 להשלמתו של הפרויקט. 

  
 ן מצהיר ומאשר כי בהיותו חלקנלעיל, המתכ  5.9מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6.10

ון, חלה עליו האחריות המלאה לעשות את כל הדרוש מצדו לצורך נמצוות תכ
ים לביצוע נות במועדן, וכי הוא מצדו יעמוד בלוח הזמנביצוע המטלות השו

 המטלות ולהשלמת מתן השירותים .  
 

ים וכי אי עמידת נבמסגרת לוח זמ תן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה פועלנהמתכ .6.11
ון או איזו מהן, נקבעו לו להשלמת משימות התכנים, שנן בלוחות הזמנהמתכ

זקים מעל ומעבר לעלות של השלמת נעלולה לגרום למועצה ולצדדים שלישיים 
ס נן יישא בקנון, ובכלל זה עיכוב באיכלוס המתחם. מובהר בזאת כי המתכנהתכ
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ימי פיגור  10ון בגין כל יום  פיגור  לאחר נ(חצי אחוז) משכר התכ 2/1של %
 וזי. מהלו"ז הח

  
יות עבודה מפורטות שיכין. חישובי נן יתבססו על תכנון שיכין המתכנתוצרי התכ .6.12

יתן ותיאורי העבודות יהיו חד משמעיים וברורים ניהיו מדויקים ככל ה הכמויות
 לביצוע. 

   
עבור   מדויקיםן כוללים ביצוע כתב כמויות ואומדים נון של המתכנתוצרי התכ .6.13

כתבי הכמויות מהיועצים וארגון החומר למכרז  ון האדריכלות  וכן ריכוזנתכ
ת להכין כתבי כמויות נן מתחייב לפעול כמיטב יכולתו על מנה. המתכנעבור המב

ן בעת ניין ועל בסיס המידע שהיה בידי המתכנסיבות הענמדויקים ככל האפשר ב
ים נן מצהיר ומאשר שידוע לו שסטייה באומדנת כתבי הכמויות. המתכנהכ

ים יהיו גבוהים מהעלויות בפועל נזקים למועצה, בין אם האומדנלעלולה לגרום 
ת נן לפעול על מנמוכים מהן ולפיכך התחייבותו של המתכנובין אם יהיו 

 אי יסודי בהסכם זה.  ניתן היא תנון וכתבי הכמויות יהיו מדויקים ככל הנשהתכ
   

לבוא ן נו שירותים אשר לשם ביצועם על המתכנון שהוזמנהיו שירותי התכ .6.14
ון לפי דין או לחברים ברשות כזו או נבדברים ו/או למסור מידע לרשות תכ

יציפליים או לכל רשות או גורם רשמי אחר, לא נלגורמים ממשלתיים או מו
המפורש של המועצה לכל פעולה ולכל  הן בטרם קיבל את אישורניעשה כן המתכ

 שלב. 
   

ן קשר, שיחה, דיון, נכמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הרי שאם קיים המת .6.15
י או רשות ני חיצונונפגישה, או כל אופן אחר של החלפת דברים עם גורם תכ

ציפלי או כל ניון לפי דין או חבר באחד מאלה או עם גורם ממשלתיים או מונתכ
הל נרשות או גורם רשמי אחר, ידווח על כך בכתב בסמוך לאחר מכן למ

 הפרויקט ולמועצה. 
   

וגעת לביצוע השירותים על פי נחיות הנן הנה רשאי לתן למתכהל הפרויקט יהינמ .6.16
הסכם זה, אולם הם לא יהיו מוסמכים לאשר שי וי כלשהו של הסכם זה או של 

ון"). נספחיו או ביצוע עבודה או מטלה כלשהי בחריגה מהם (להלן: "הוראת תכ
 ון כאמור תהא בכתב בלבד. מבלי לגרוע מן האמור מובהר בזה, כינהוראת תכ

ן אל נלא יהיה בכוחו של מכתב, סיכום, מברק, דוא"ל ו/או שיחה של המתכ
ון חתומות כמפורט בסעיף נות מהוראות תכנהמועצה ו/או מי מטעמו כדי לש

ויים להסכם זה ייערכו אך ורק על פי נזה. עוד מובהר בזה, כי תוספות או שי
יים שלא ונוכי לא יהיה כל תוקף לתוספות או שי פי הסכם זההאמור בסעי

 ייערכו בדרך זו.  
   

ן כי הוראה נהל הפרויקט. סבר המתכנן מחויב לבצע את הוראות מנהמתכ .6.17
יגוד לדין ו/או נשקיבל כאמור עלולה להביא לפגיעה בבטיחות ו/או לעמוד ב

וי או תוספת להסכם ינוהל של גורם ממשלתי ו/או היא מהווה שנלתקן ו/או ל
הל הפרויקט ולמועצה בהודעה מפורטת ני למן ללא דיחונזה, יודיע על כך המתכ

ע מביצוע נבכתב, אשר תבאר את המשמעויות האמורות של ההוראה ויימ
יין נהל הפרויקט ו/או של המועצה, לפי הענההוראה עד לקבלת החלטה של מ

 ובשים לב לגבולות הסמכות של כל אחד מהם. 
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ון נכך שתוצרי התכות, בחריצות ובשקיפות, יהא אחראי לנהג בהגינן ינהמתכ .6.18
ו יעמדו לרשות המועצה באופן שלם, מלא, מדויק ומפורט וברמה נשיוכ

חיות, כללים מקצועיים נים, הנמקצועית טובה, בהתאם להוראות הדין, לתק
יים נונון שלו עם כל מרכיביו התכנוכו,' ויהא אחראי להשתלבות של תוצרי התכ

ים נביותר, במסגרת לוח הזמ י  באיכות הטובהנונשל הפרויקט ליצירת מוצר תכ
 הל הפרויקט. נחיות המועצה ומנשקבע לכך המועצה ועל פי ה

   
הל הפרויקט וישמש כיועצו המקצועי, ככל שיידרש, נן יפעל בכפיפות למנהמתכ .6.19

ון נדרשים בקשר עם תוצרי התכניים הנוניתוח הצרכים והתשומות התכנלשם 
 שבאחריותו.  

   
הל נמקצועיות בתחום טיפולו לידיעת מ ן אחראי להבאת סוגיותנהמתכ .6.20

ת להביא לתאימות בין תוצרי נים בפרויקט והיועצים על מננהפרויקט ,מתכ
יהם יחדיו לבין דרישות המועצה. בכלל זאת יעביר נון לבין עצמם ובינהתכ

ים בפרויקט וליועצים כל מידע שיש ברשותו ואשר עשויה כננן למתנהמתכ
 ון שלהם בסמוך לאחר קבלת המידע על ידיו.  נלהיות לו השפעה על עבודת התכ

   
ים ננו המתכניות שיכינו על ידו עם התוכניות שיוכנן אחראי לשילוב התכנהמתכ .6.21

יות אחידות, שלמות נהל הפרויקט, לכלל תכנהאחרים בפרויקט, היועצים ומ
ושאים שבתחום נן אחראי לכך כי בנורציפות. מבלי לגרוע מהאמור,  המתכ

ים בפרויקט והיועצים ושלו עצמו יהיו ננון של המתכנוצרי התכטיפולו כל  ת
מסרו נים העובדתיים כפי שנתונתואמים זה את זה ומתיישבים זה עם זה, עם ה

 טיים.  נחיות והכללים המקצועיים הרלבנים, ההנלו ועם הוראות הדין, התק
   

ים ן יבוא בדברים, ככל שהדבר יידרש באופן סביר, עם גופים וגורמנהמתכ .6.22
ון ורישוי, גורמים ממשלתיים נון, לרבות גופי תכנטיים לתהליך התכנהרלוו

 יציפליים, רשויות וגורמים רשמיים אחרים.  נ,מו
   

 הבדבר הצורך באישור הרלוונטיים  סעיפיםהאין באמור כדי לגרוע  מהוראת 
ן לרשויות או לבעלי תפקידים נייה של המתכנהספציפי מראש של המועצה לפ

 ן לעדכן את המועצה על ההידברות עמם. נדבר חובתו של המתכבהן וב
   

ציג, סוכן, שלוח או מורשה מטעם המועצה נן לא יהא נמובהר בזה, כי המתכ .6.23
י גורם כלשהו, ולא יציג עצמו ככזה זולת אם מסר בידיו כתב ניין בפנלכל דבר וע

הרשאה ספציפי מאת מורשי החתימה של המועצה ובהתאם למגבלות אשר 
 ו בכתב זה.  נצויי

  
לוות למתן נו את כל העבודות הנן אחראי לבצע על חשבונמובהר, כי המתכ .6.24

השירותים, לרבות העתקות וצילומים של מסמכים הדרושים לו ושל תוצרי 
 ו על ידו ולרבות רכישת ציוד וחומרים ,סיעות וכיו"ב. נון שיוכנהתכ

   
ן או לצורך קבלת נכהמועצה כי לצורך מתן השירותים על ידי המת הסבר .6.25

ה נתה והפעלתה של תוכנדרשת התקנדיווחים ,מידע, וקיום ביקורת על עבודתו ,
ה שתירכש על ידי המועצה וישתמש בה נן את התוכנכלשהי ,יתקין המתכ

 חיות ולדרישות שיקבל מהמועצה  . נבהתאם לה
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 שירותי הפיקוח עליון:  .7
  

 לן: ו למתן השירותים כמפורט ולהנהסכם זה היבנוסף 

פיקוח מקצועי ומתמיד על ביצוע הפרויקט באתר בהתאם לצורך  והבטחת ביצוע יעיל  .7.1
  לפי המפרטים ולפי לו"ז שנקבע.

  
פיקוח על טיב העבודה, החומרים והמוצרים על פי התכניות, המפרטים  והוראותיו  .7.2

 כמתכנן ו הנהלים המקובלים .
  

כנו ע"י הקבלן והתאמתן ) , שיו AS  MADEבדיקה ואישור התכניות שבדיעבד  (  .7.3
 לביצוע בפועל.

  
 מתן הסברים ומעקב ביצוע באתר, המתחייבים מדרישות התכנון . .7.4

  
דיווח שוטף למזמינה על רמת הביצוע, התקדמות  הביצוע ועל בעיות המתעוררות  .7.5

 בעת הביצוע. 
  

ייעוץ ומסירת חו"ד מקצועית למזמינה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים  עם  .7.6
  שר עם ביצוע הפרויקט , לרבות הופעה בפני בתי המשפט  ובוררים. הקבלן בק

  
בדיקה ואישור של החשבונות הסופיים של הקבלן, בהתאם לחוזה על סמך מדידה  .7.7

  ואישור של כמויות.
  

הקבלן ות  מהנדס המזמינה ו/או מי מטעמה, קבלת הפרויקט שביצועו הושלם, בנוכח .7.8
צורך ובתיאום מלא עם המועצה וזאת לפי ה הרלוונטימשרד ממשלתי הומי מטעם 

  לאחר  סיום כל העבודות של הקבלן בהתאם לחוזה ( מסירה ). 
  

רישום התיקונים, השלמות ושיפורים הנדרשים מהקבלן בשעת הקבלה , פיקוח על  .7.9
  ביצועם וקבלתו הסופית של הפרויקט שבוצע.  

  
התיקונים  בדיקת הפרויקט במשך תקופת הבדק ( אחריות ) של הקבלן, רישום  .7.10

הדרושים בתום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר החוזה לאחר 
 ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.

  
 דיווח, מסירת מידע וביקורת    .8
   

ה, דין וחשבון ו/או נהל הפרויקט או למזמין, על פי דרישה ראשונן ימסור למנהמתכ .8.1
דרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר יין ביצוע השירותים למועד הנהסברים לע

 על ידם. 
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הל הפרויקט, אחת לשבוע או נן למזמין ולמנמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור המתכ .8.2
הל הפרויקט באופן סביר, דין נבכל תכיפות או מועד אחרים שיקבעו המזמין או מ

דיווח זה, בין וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע השירותים על ידו. האופן שבו יבוצע 
 הל הפרויקט. נהיתר באמצעים ממוחשבים, ייקבע על ידי המזמין או מ

   
 ן ישתתף בישיבות מעקב,נהל הפרויקט ,המתכנכמו כן, על פי דרישת המזמין או מ

דרשים להשתתף נעדכון ותיאום תקופתיות. מועדי הישיבות, תכיפותן והגורמים ה
 קט .  הל הפרוינבהן יקבעו על ידי המזמין או מ

   
הל הפרויקט ומי מטעמם רשאים נמבלי לגרוע מן האמור בסעיף  זה, יהיו המזמין, מ .8.3

ן ובכל מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת ו/או לשם מתן נלבקר במשרדי המתכ
ן בכל הקשור להסכם זה נת לקיים ביקורת על פעילותו של המתכנהשירותים, על מ

הל הפרויקט ולמי נמו ימסרו למזמין, למן וכל מי מטענועל קיום הוראותיו. המתכ
וגע לשירותים נם את כל החומר הנמטעמם כל הסבר שיידרש על ידם, יעמידו לעיו

 ויסייעו להם בביצוע הביקורת. 
   

ן מידע שבשליטתו אשר דרש באופן סביר נהמזמין יפעל כמיטב יכולתו לספק למתכ .8.4
חייב המזמין לפעול מתלשם קיום התחייבויות המתכן על פי הסכם זה. כמו כן 

ת שיעמוד נן ובדיקת תוצריו על מניות של המתכנדרש לפנלתגובה בזמן ה
 בהתחייבויותיו בהסכם זה.  

   

 ן   נידי בעלי מקצוע מומחים מטעם המתכמתן השירותים על  .9
   

ן מתחייב שהשירותים יבוצעו על ידו אך ורק באמצעות מבצע השירותים נהמתכ .9.1
שאי להחליפו באחרים. מובהר, כי מבצע השירותים יקדיש בעצמו, והוא לא יהיה ר

את כל הזמן הדרוש לטובת מתן השירותים על פי הסכם זה. כמו כן מובהר, כי אם 
יעה מכל סיבה שהיא לבצע את השירותים באמצעות מבצע נן מנלמתכתיווצר 

השירותים בעצמו, יהיה המזמין רשאי להפסיק לאלתר את ההתקשרות על פי הסכם 
ן בגין הפרת נה וסעד שיעמדו למזמין כלפי המתכנוזאת מבלי לגרוע מכל זכות, טע זה

 הסכם זה. 
   

ו, בהתאם לצורך, נן על חשבונק המתכלשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, יעסי .9.2
ים, וכל בעל מקצוע אחר נים, כלכלננדסים, מתכנבעלי מקצוע מטעמו לרבות מה

וא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. מובהר, כל טי לשם קיומם המלא של מלנרלב
 ן בקשר למתן השירותים כאמור יחולו עליו באופן מלא; נהוצאות המתכ

    
 

י השירותים מטעמו ימלאו נותנן אחראי לכך שעובדיו וכל המועסקים ו/או נהמתכ .9.3
ים נים והוראות הדין השונהלים, התקנחיות, הנאחר הוראות הסכם זה ואחר הה

 שוא הסכם זה;  נרותים החלים על השי
   

מובהר בזה, כי מבצע השירותים כפי שמצוין לעיל, הוא לבדו יהיה מוסמך לייצג את  .9.4
הל הפרויקט. מצגים, הסכמות, אישורים וקבלת מידע נן כלפי המזמין ו/או מנהמתכ

 יין. נן לכל דבר וענומסמכים על ידי מבצע השירותים יחייבו את המתכ
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ו, לאורך כל משך מתן נמבצע השירותים כאמור, על חשבון יעמיד לרשות נהמתכ .9.5
השירותים, את כל הציוד והאמצעים הדרושים לשם מתן השירותים. מבלי לגרוע מן 

כל   ן משרד, הכולל את נהאמור, בכל עת בתקופת תוקפו של הסכם זה יפעיל המתכ
 הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בצורה המיטבית. 

   

  : המזמינה סיוע .10
  

 המזמינה תעמיד לרשות המהנדס כל מדע הדרוש לביצוע העבודה  לרבות, מפות
תרשימים,  תוצאות בדיקות, מפרטים, אישורים וכיו"ב, אשר יש בהם לסייע בביצוע 

  שירותי התכנון על פי הסכם זה.
  

  הצדדים נציגי .11
  

 ו.כל צד ימנה בכתב לצד האחר נציג מטעמ  .11.1
  

  , )הפרויקט" מנהל לן: "יקרא לההמזמינה נציג 
"). המתכנן"נציג נציג המתכנן יקרא להלן : 

כל צד רשאי מפעם לפעם בהודעה בכתב לצד האחר, להחליף את הנציג אשר נתמנה  .11.2
על  ידו כאמור, בנציג אחר, ואולם המזמינה רשאית לדרוש את החלפתו של נציג 

.ה, על  פי שיקול דעתהמתכנן
  
____________.     כנציג המתכנן  מתמנה מר  .א
סאמי אסעד מהנדס המועצה  .כנציג המזמינה (מנהל הפרויקט ) מתמנה מר      .ב

  
הנציגים הנ"ל יתאמו ביניהם הפעולות הקשורות לביצועו של הסכם זה וישמרו על    .11.3

שיתוף פעולה הדוק במשך קיומו של ההסכם.
  

תוקף ההסכם .12
  

  תקופת ההסכם, הפסקתו, השהייתו וחידושו   

חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי  36ההתקשרות על פי הסכם זה היא  תקופת .12.1
להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה לשתי  תהיה רשאיהמועצה ת. המועצה
 חודשים וספים סה"כ) .  24(  חודשים כל אחת 12וספות של נתקופות 

 לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ביצועת היה רשאיהמועצה תעל אף האמור לעיל , .12.2
ימים מכל סיבה שהיא וללא צורך  7השירותים על פי הסכם זה, בהודעה מראש של  

 ימוק כלשהו.נב
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ן זכאי לתשלום נאת ביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהא המתכ המועצהה תהשע .12.3
קבע בהודעת המזמין כמועד להפסקת נבגין העבודה שביצע בפועל עד למועד ש

 ההסכם, ללא פיצוי וסף.  

ית ההסכם מעל לשישה חודשים, יראו בכך כאילו הודיע המזמין התמשכה השעי .12.4
 להלן.   6קטן ן על הפסקת ההסכם לצמיתות ויחולו בקשר לכך הוראות סעיף נלמתכ

קבע על ידי נון בשלבים שנון, במסגרת תכנלמען הסר הספק, אי תחילתו של שלב בתכ .12.5
 המזמין, לא תיחשב כהשעיה של ההסכם. 

ן מוותר בזה באופן מוחלט וסופי נהתאם לקבוע לעיל, המתכן בנבכפוף לתשלום למתכ .12.6
ה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההסכם או השעיית ביצוע השירותים נעל כל טע

 יטין. נכאמור לעיל לרבות בגין אובדן מו על פיו,

עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה, בין בשל הפסקתו, בין בשל ביטולו ובין בשל  .12.7
י, נונן אחראי להעביר את כל החומר התכנלות הקבועות לפיו, יהא המתכת המטהשלמ

ון, באופן מסודר ומאורגן וכפי נטיים לתכנתון הרלווניים וכל מידע ו נונהתוצרים התכ
יין זה. למרות האמור נציגו או לידי מי שהמזמין קבע לענשיידרש, לידי המזמין או 

ן זכות עיכבון על נלא תהא למתכ בכל מקום אחר בהסכם זה, במסמכיו ובכל דין,
מסמכים 

התמורה .13

הוא הסכום שיגיע לקבלן ולספקים השונים בחשבון סופי.   הביצועערך  .13.1

למען הסר ספק, ערך הביצוע אינו כולל תשלומי אגרות , מיסים , פרמיות, פיצויים,  .13.2
  לרבות קרקע, זכות מעבר תהוצאות בגין חשמל ומים ותשלומים בגין זכויות קנייניו

נזיקים לצד שלישי וכיו"ב.

ן לא יהיה זכאי לתשלומים עבור הוצאות מכל סוג נלהסרת ספק מובהר כי המתכ .13.3
שיישא בהן, לרבות בגין צילומים, העתקות, רכישת ציוד וחומרים ,סיעות וכו.' 

שלם תן לפי הסכם זה, מכל מין וסוג, נבתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של המתכ .13.4
זה.   למסמכי המכרז (נספח התורה) ספח ב' נכולל כמפורט ב  ן סךנלמתכ נההמזמי

התמורה כוללת שכר כל היועצים לרבות : יועץ קרקע, קונסטרוקטור, חשמל ותאורה,  .13.5
לצורך קבלת  שמיזוג, נגישות ובטיחות אקוסטיקה, מים וביוב וכל יועץ אחר יידר

).4בלת טופס היתר בניה או לצורך ביצוע עבודות הבניה עד לשלב המסירה וק

ימים לאחר קבלת התקציב מהמשרד הממן לאחר אישור  30מועד התשלום הנו  .13.6
ידי מהנדס המועצה, בהתאם להוראות ההסכם.-התשלום על דרישת
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 30החשבונות יאושרו ע"י המועצה לאחר בדיקתם תוך פרק זמן שלא יעלה על   .א
ימים מיום הגשתם.

  
לא זכאי לכל תשלום נוסף , מכל   והמתכנןסכום התמורה , הינו סופי ומוחלט ,   .ב

סיבה שהיא ומכל מקור שהוא פרט לאמור בסעיף זה.
  

, בהתאם להתקדמות מתן השירותים.ן לשיעוריןנהתמורה המוסכמת תשולם למתכ .13.7

את החשבון בגין אותו שלב  הל הפרויקט עם השלמת כל שלב ,נן יגיש למנהמתכ .13.8
  והל הגשת החשבון"). נלן: " ו מעת לעת (להנתנחיות המזמין כפי שיינבהתאם לה

  ו  הפרטים הקבועים ב והל הגשת החשבון. נבכל חשבון יצוי .13.9

הל הפרויקט יבדוק את החשבון ויקבע את המלצתו לגבי החשבון והוא יהא רשאי נמ .13.10
להמליץ לאשרו בסייגים.  בין היתר להמליץ לאשר את החשבון, כולו או חלקו, או

  ביחד עם החשבון. הל הפרויקט יועברו למזמין נהמלצות מ

הל נשור חשבון על ידי ממובהר בזה, כי אישור חשבון על ידי המזמין והמלצה לאי .13.11
ה בו אכן בוצעה נות האמור בו, לכך שהעבודה שצוינכונהפרויקט לא יהוו ראיה ל 

  בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו. 

  לבד.  ן ייראה כמקדמה על חשבון התשלום הסופי בנכל תשלום שישולם למתכ .13.12

לרבות כל  ,ם יהיה מתקציבים ממשלתיים ני ציבור שמימונתשלום התמורה בגין מב .13.13
ה בהעברת כספים לצורך זה מהמשרד הממשלתי נסכום על חשבון התמורה, מות

 30ן בתוך נשלם כל סכום שיגיע למתכהמועצה ת. למועצה מקומית עין קניהטי נהרלב
  ממשלתי כאמור.   מידי המשרד הה ימים ממועד קבלת הסכום בידי

  60-ן חשבון סופי לא יאוחר מנם, מכל סיבה וטעם שהם, יגיש המתכעם סיום ההסכ .13.14
ות ניום מיום שבו הודיע המזמין על סיום ההסכם ובין הצדדים תיערך התחשב

יגיש חשבונות תמורת עבודתו, בשלבים, התשלום בגין החשבונות  המתכנןמסכמת.  
.ב מהמשרד הממןלאחר קבלת התקצי 30 תוך יבוצע 

חייב בניכויו על פי דין ו/או  שהמתכנןהמזמינה רשאית לנכות מהתמורה כל סכום  .13.15
, בין על פי הסכם זה ובין על פי  המתכנןנוהג  וכן רשאית לקזז כל סכום שחב לה 

עסקה  אחרת.

  ויים ותוספות  נשי .14

ה של ן, או משכנויים בהסכם זה לרבות בהיקף השירותים, הדרישות מהמתכנכל שי .14.1
ם בהתאם להוראות הסכם זה, לא ייעשו אלא במסמך "הוראת נהעבודה, שאי



  מועצה מקומית עין קניה
  

   2020/14מכרז 
 תחרות אדריכלית לתכנון מבנה המועצה

  ת הנדסה,ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

  45                כלית לתכנון מבנה המועצה תחרות אדרי הסכם                          
 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  12/2020חוזה מס' 

 

או בדרך אחרת עליה יורו  המועצהויים" החתום על ידי מורשי החתימה של נשי
  במפורש ובכתב מורשי החתימה של המזמין.  

דרשת לפיה ואת תמורתה נית הנונויים תקבע את תכולת העבודה התכנהוראת השי .14.2
ל הוראות הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזה כי לא יהא כל ויחולו עליה כ

ויים חתומה לפי נתוקף ולא תהא כל חבות על המזמין אלא מכוחה של הוראת שי
סעיף זה. 

ויים המחייבת נהל הפרויקט מהווה הוראת שינן כי הוראת שקיבל ממנסבר המתכ .14.3
הל הפרויקט נלמזמין ולמה מראש, בכתב וללא דיחוי נוי בתמורה המגיעה לו, יפנשי

תו, בשל נוספת המגיעה לו, לטעניתוח של התמורה הנבדרישה מפורטת ובה יציג 
אותה הוראה.  

ויים לא תהווה הצדקה לעיכוב נן בגין הוראת שינמחלוקת על התמורה המגיעה למתכ  .14.4
ן כאמור נן ולא תפגע באחריותו הכוללת של המתכנבמתן השירותים של המתכ

מכיו או בחובותיו לפיהם. בהסכם זה ובמס

וי מהמזמין וסבר כי יישום נהל הפרויקט או הוראת שינן הוראה ממנקיבל המתכ .14.5
ים לביצוע הפרויקט נויים בלוחות הזמנוי על פיה עלול לגרום לשינההוראה או השי

ן על כך בכתב נת, יודיע המתכננוי בעלויותיו ו/או באיכות העבודה המתוכנו/או שי
תן המזמין הוראה נהל הפרויקט, תוך ציון ההשלכות כאמור.  נובאופן מפורט למ

ן נן, ימשיך המתכנוי לאחר שקיבל את הודעת המתכנבכתב להמשיך על פי הוראת השי
ון על פי ההוראה שקיבל והמועד להשלמת מתן השירותים על פי הסכם זה נבתכ

  ן בכתב כאמור.  נביע המתכיעודכן בהתאמה להשלכות שעליהן הצ

  היחסים בין הצדדים מערכת  .15

ה של מזמין וקבלן וכי נת היחסים בין הצדדים להסכם זה הימוצהר ומוסכם כי מערכ .15.1
בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים 

  של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו קבעה התמורה. 

ה של נלהדרכה או הכוו לפיקוח, הציגנאו ל למועצהת ניתנאין לראות בכל זכות ה .15.2
ן או מי מטעמו, אלא כאמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע נהמתכ

  הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד. 

ושא נו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נן מצהיר כי הינהמתכ .15.3
מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים  באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על

  ף בו הם מועסקים. נהקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בע
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ו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח נן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונהמתכ .15.4
הלאומי וביטוח בריאות עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו 

  הסכם זה.  במשך כל תקופת קיומו של

החלים  םהסוציאליין מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים נהמתכ .15.5
והג או סיבה אחרת.נעליו בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר ,

  שיפוי בגין נזקים .16

יפצה ו/או ישפה את המזמינה בגין כל נזק שייגרם למזמינה, בין במישרין  ובין  המתכנן 
שקידה מצידו  ו/או העדר המתכנןכתוצאה מרשלנותו ו/או חוסר מומחיותו של בעקיפין, 
על פי הסכם זה.מילוי חלק מהתחייבויותיו  -אי ו/או עקב

  
  :  הערות טכניות .17

  עם חתימת החוזה, על המהנדס לצרף לחוזה החתום כנספח את המסמכים הבאים:
  

המועברים לו לפי  אישור פקיד השומה על קביעת שיעורי הניכוי במקור מכספים  .א
  חשבונות מאושרים בהעדר אישור זה, ינוכה מס במקור בהתאם לחוק.

אישור רו"ח על ניהול ספרים.  .ב
אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דו"חות כחוק לפי חוק ומס ערך מוסף   .ג

.1975 -תשל"ו
  
  

  כתובת הצדדים להסכם זה הן
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