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  .23/2021'    מסמסמכים להצעת מחיר  רשימת

  

      שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

                                               הזמנה להציע הצעות .מסמך א

                                               תנאי המכרז והוראות למגישי ההצעות .מסמך ב

                                                הצעת היועץ .2.מסמך ב

                                              

                                                הצהרה הבנת סעיפי המכרז .מסמך ג

                                              

                                               הצהרת שמירת סודיות ואבטחת מידע .מסמך ד

                                               תצהיר תשלום שכר מינימום .מסמך ה

                                               הצהרת גופים משתתפים בביצוע   .מסמך ו

                                               נוסח ערבות ביצוע . מסמך ז

                                               הצהרה על שמירת סודיות .מסמך ח

                                               הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .מסמך ט

  מסמך י

  

  א"מסמך י

  
  

  הצהרה על חלקים חסויים

  

  הסכם עבודה

  

                                               

  

                                               

  

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

  

       המציעהצהרת 

  מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים " המפרטים הנזכרים לעיל" , וכי קראם והבין את תכנם,   המציע

ומכיר את תנאי העבודה ומתחייב  במשרדי המועצהקבל את ההסברים הדרושים שביקש, ביקר 

  בכפיפות לדרישות המפרטים , לשביעות רצון המזמין. התחייבויותיו לבצע את

  

  חלק בלתי נפרד ממנו. והנהיר /  חוזה הצהרה זו מהווה נספח להצעת המח

  

  

              /   /               

  המציעחותמת וחתימת         תאריך                                                                    
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 23/ 2021מכרז פומבי מס 
  

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת 
  החינוך ובקהילה בעין קניה  

  
  

   

להפעלה וליווי מזמינה בזאת הצעות  )להלן:" המועצה"(המועצה המקומית עין קניה 

 תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת החינוך ובקהילה.

  של המשרד להגנת הסביבה.  9697במסגרת דרישות קול קורא  תכנית זו הינה

  
 )אשר לא יוחזר(  ₪ 500ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 

ה -, בימים א' 1243200 עין קניה ראשי , במחלקת הגביה, בבניין המועצה ברחוב 

  . ) 04 – 6981350טל: ('בשעות העבודה 

  
ללא תמורה במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של ניתן לעיין במסמכי המכרז 

  המועצה . 

  

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע , יש להכניס 

את המעטפה יש להכניס  .  23/2021מכרז פומבי מס 'למעטפה סגורה שעליה מצוין" 

 2022/01/31, עד ליום ה'   עין קניה ראשי לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, ברחוב 

  תיבת המכרזים תיפתח במועד זה.  . 16:00ה בשע

  את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. 

  

  

    בכבוד רב , 

  ואיל מוגרבי 

  ראש המועצה 
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  מך ב'סמ
  

  הוראות למגישי ההצעות.ו המכרז תנאי
  
  

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

2.     
    3 .     
      

  
 אופציה עם,  31/12/2022עד ה  תקופה למשך יחול הזוכה המציע עם ייחתם אשר החוזה .2

 .נוספת לתקופה להארכתו  ,הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם  , המקומית המועצה של

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

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

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

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

 המחיר הוא ידרוש לצורך ביצוע העבודה על שלביה. את בהצעתו ינקוב המציע .5

 לפירוט בהתאם  2 -ב'  במסמך המציע בהצעתו  ידי על הנקובה התמורה כי ויודגש יובהר
 כל ביצוע בגין המציע זכאי לה היחידה התמורה הינה  ,במסמך הנקובים התעריפים

  .נפרד מחיר במפורש נקבע להן עבודות למעט , המכרז במסמכי הנקובות העבודות
 שהוא וסוג מין מכל  ,הרגילות ובין המיוחדות בין  ,המציע הוצאות כל את כוללת התמורה
 לצרכן המחירים למדד תוצמד התמורה ,ספק הסר למען  .העבודות בביצוע הכרוכות
 ככל  ,הארכה בתקופות ולרבות להסכם השנייה מהשנה החל  ,בלבד לשנה אחת ותתעדכן
   .שתהיינה

 .ובמפרטים ההסכם בנוסח מפורטים להתקשרות ביחס וההוראות התנאים יתרת

 תקציב של בקיומו מותנים והיקפה המחיר הצעת י"עפ ההתקשרות כי  ,למשתתפים ידוע .6
 .מאושר

  
 

המכרז הוא למתן שירותי להפעלה ולליווי תוכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך   .א
בנושאי סביבה במערכת החינוך ובקהילה בעין קניה. הגדרת היועץ במכרז זה בלשון 
זכר כוונתו גם  לנקבה ולהפך ומתואר כך לשם נוחות הכתיבה בלבד. אין לייחס 

  י. להדגשות המופיעות במסמכי המכרז פרשנות כלשה

מתחייב לספק למועצה שירותי ") להלן: "היועץ(  היועץ שיבחר במסגרת מכרז זה  .ב
ייעוץ, הכוונה והפעלה של תוכנית המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת 

בהתאם לתנאי הקול הקורא עד חודש דצמבר  , האמורה להתבצע ,9697קול קורא 
למשרד להגנת הסביבה על שלבי הביצוע התוכנית. אישור המשרד יהווה תנאי  .2022

    לביצוע תשלומים על פי מכרז זה.
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  על מנת לקיים את משימותיו יהיה על היועץ:   .ג

ללמוד ולהכיר את מערכת החינוך של המועצה. במועצה יש כיום שני בתי ספר  .1
גני ילדים טרום חובה וגן חובה נפרד  10הכוללים חטיבות צעירות( וכן  יסודיים )

  אחד. 

   לבצע סקר וניתוח מצב קיים. .2

להיפגש באופן סדיר עם נציגי אגף החינוך של המועצה, נציגי בתי הספר והגננות  .3
  הרלבנטיות. 

   להבין את כללי הקול הקורא ודרישות המשרד להגנת הסביבה. .4

שרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע בעין קניה להכיר את התוכנית המאו .5
   ולפעול מכוחה. 

להכין תוכנית פעולה להוצאת התוכנית הרב השנתית לפועל ולהגישה לאישור  .6
   באגף החינוך של המועצה.

לדאוג לאישור מוקדם של תוכנית הפעולה ע"י המשרד להגנת הסביבה במידה  .7
   ונדרש אישור.

על ביצוע התוכנית בשלבים הנדרשים לאורך  לדווח למשרד להגנת הסביבה .8
   תקופת הביצוע.

  
לאחר שתאושר התוכנית שתוגש ע"י היועץ יהיה על היועץ ללוות ולממש את    .ד

   התוכנית בלוח הזמנים שנקבע.

                                     של סך התקציב המאושר לביצוע התוכנית הרב שנתית לא יעלה על סך   .ה
   "מ.כולל מע ₪

"העבודות" ו/או "השירותים". למען הסר כל ספק  –כל המתואר לעיל  יקרא להלן   .ו
העבודות והשירותים המתוארים לעיל אינם ממצים את כל התחייבויות היועץ 

  במכרז זה. 

   תקופת ההתקשרות  .8

  
תקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה מיום חתימת המועצה על הסכם זה ועד   .ז

להלן: "תקופת (מביניהם המאוחר , או עד גמר ביצוע התוכנית, 2022.31.12  ליום 
    ").ההתקשרות

המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה   .ח
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב  30בכתב ליועץ 

הפסקת הפסקת ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד 
ההתקשרות ואו התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה וליועץ לא תהיינה כל תביעות 
כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה 
עד למועד הפסקת ההתקשרות ואו עבודות שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן 

   ההודעה.

לבצע את המשימות הנותרות  במקרה של הפסקת ההתקשרות, היועץ מתחייב  .ט
   מסמך ג' למסמכי המכרז . -להסכם 13כמפורט בסעיף  

   התמורה .9

המציע נדרש להציע את התמורה המבוקשת בגין העבודות והשירותים נשוא   .א
. ש"ח                           שיינתנו על ידו כדמי ייעוץ בסכום שלא יעלה על   המכרז
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כנספח לחשבון יוגש בנוסף דוח  "). התמורהלהלן: "(הסכום כולל מע"מ כחוק 
   מסמך ג.' –מפורט, שיכלול את פרוט העבודה שבוצעה, כולל ימים ושעות 

המועצה תשלם ליועץ את התמורה בגין כל שלב ושלב בביצוע העבודה כנגד אישור   .ב
שיינתן על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע השלב וכנגד דרישת תשלום שתוגש 

מתום החודש שבו הוגשה דרישת התשלום  45תשלום של שוטף+ למועצה, בתנאי
  המאושרת כאמור, ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

התמורה תשולם ליועץ רק לאחר ובכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה ולאישור   .ג
  מנהלת אגף החינוך לכך שעבודת היועץ נעשתה במקצועיות וללא דופי . 

ליועץ סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים  מלבד התמורה לעיל לא ישולמו  .ד
בשכר העבודה, במחירי החומרים, במיסים, בהיטלים, בשינוי שיעור המע"מ וכו'. 
קשיים או עיכובים בעבודה, היקף שעות ייעוץ מוגבר וכל התייקרות מכל מין וסוג 

   לא ישנו את התמורה.

  
 (תנא יסף) המציע כשירויות .10

 
 :להלן המפורטים התנאים בכל העומד מציע במכרז להשתתף רשאי

 הכנסה מס פקודת לפי חשבונות ספרי ומנהל מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק .10.1
 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישורים ובעל מ"ומע

 1967 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל .10.2

 .")העסקאות חוק: "הלןל(

, במתן שירותים 2021 - 2016של שלוש שנים לפחות בין השנים  ניסיון בעל מציע .10.3
על פי קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה לפחות לרשות מקומית אחת, 

כאשר משך ההתקשרות בתקופה זו  עם הרשות הייתה לשנת לימודים אחת 
  רצופה לפחות

יוו למערכת החינוך ביצוע שהפעילו, מימשו ול תוכניתמציעים יצרפו להצעתם  .10.4
חיוביות מאותה רשות כאשר  המלצותלפחות ברשות מקומית אחת כולל 

הממליצים החתומים על ההמלצות ניתנים להשגה וניתן לראיין אותם ולהתרשם 
  מהמלצתם באופן מילולי. 

על המציע לפרט בהצעה את סוג הפעולות ו/או השירותים  הכלולות בתוכנית  .10.5
  עולות /שירותים שיספק.   ומספר השעות לכל אחת מהפ

  המפורטות להלן:  השכלהעל המציע לעמוד בכל דרישות ה .10.6

לפחות   תואר אקדמאי שניבמידה והמציע הוא היועץ בעצמו עליו להיות בעל   .א
ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"ג כאשר לפחות אחד מהתארים הוא בתחום 

   ו/או איכות הסביבה. חינוךה
על היועץ מטעמה להיות בעל תואר  –במידה והמציע הוא חברה/התאגדות    .ב

אקדמאי שני לפחות  ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"ג כאשר לפחות אחד 
 מהתארים הוא בתחום החינוך ו/או איכות הסביבה.

 המכרז מסמכי את שרכש מי .10.7
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המציע עצמו  למען הסר ספק ,מובהר ומודגש, כי הדרישות המפורטות בסעיף ד ,'הינן של

  וגם של כל אחד/ת מהיועצים שיעניקו את השירותים למועצה. 

 ושאלות הבהרות .11

 
 שעל העבודה ביצוע של וההיקף הטיב  ,האופי את לתאר מטרתם המכרז מסמכי .11.1

 .לבצע המציע
 

לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  5כל המסמכים המפורטים בסעיף  .11.2
   בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.וקיום כל ההוראות המפורטות 

 על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז .11.3
  

 שאלה או הסתייגות וכל המכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו  ,שגיאה  ,סתירה
 המועד לפני ימים  5  מ יאוחר לא קנייא עין המקומית למועצה להפנות ניתן

  ,מקומיתה המשפטי של המועצה היועצ באמצעות ,  ההצעות להגשת האחרון
 בלבד  WORD בפורמט ל"בדוא, מונדר ראפת ד"עו

   04- 6981350בטלפון קבלה ולוודא adv@einknia.com  לכתובת
  

 האמור בפורמט תועברנה שלא לשאלות להשיב שלא רשאית המועצה המקומית  .11.4
 .מעלה הרשומיםל "הדוא ולכתובות

 .המכרז מסמכי את שרכש מי לכל בדוא"ל  תשלחנה המועצה תשובות .11.5
  .המועצה המקומית  את יחייבו לא פ"בע שניתנו הסברים או הבהרות  ,פירושים כל .11.6

 או/ו הבהרות או/ו תשובות על הסתמך בהצעתו כי  ,מפי המציע טענה תשמע לא
היועץ  י"ע נתנו אלה אם אלא  ,ידי המועצה המקומית  על נעשו או שניתנו תיקונים
 .בכתב המשפטי

או /ו לשנות או/ו לתקן המשפטי מיוזמתו היועץ מוסמך  ,לעיל באמור לפגוע מבלי .11.7
 כך על והודעה  ,במכרז לאמור הבהרות ליתן וכן המכרז מהוראות הוראה כל לעדכן
 .בכתב על ידו תינתן

  ,זה בפרק כאמור שניתנו ב"וכיו התיקונים  ,ההבהרות  ,התשובות כל כי  ,מובהר .11.8
 כאמור הבהרה מסמך כל לצרף המציעים ועל המכרז ממסמכי בלתי נפרד חלק יהוו

 .להצעתם
  

 המציע הצהרות .12
 

 פרטי שכל ואישור כהצהרה כמוהם  ,במכרז המציע של והשתתפותו שהוגשה הצעה .12.1
 לרבות  ,המכרז מסמכי כל את בחן וכי למציע ונהירים ידועים המכרז המכרז ומסמכי

 לביצוע הנדרשים התנאים כל את ויודע מבין  ,לביצוע העבודה והחוזה המפרט
 כי כהצהרה כמוה ההצעה הגשת  ,כן כמו .בהתאם להצעתו להם ומסכים העבודות

 הנדרשים והאחרות המקצועיות הכישורים והסגולות  ,הידיעות כל את למציע יש
שהיא, לרבות יכולת  בחינה מסוגל מכל הוא וכי ,המכרז נשוא העבודות כל לביצוע

כלכלית לממן ביצוע העבודות באורח זמני עד לאישור החשבונות הזמניים או ו/או 
  –המכרז ולתנאי לדין בהתאם המכרז נשוא העבודות את הסופי ותשלומם, לבצע

 .המכרז כמפורט במסמכי הכול

 הבנה  ,ידיעה חוסר על המתבססת תביעה שום תתקבל לא ההצעה הגשת אחרי .12.2
 או/ו המכרז מפרטי כלשהם לפרטים או כלשהו לפרט בקשר טעות ,ספק , מוטעית
 וההצעה , המכרז במסמכי מופיע שאינו דבר או/ו מסמכיהם או/ו נספחיו על ההסכם
 .במלואן ההסכם נשוא וההתחייבויות העבודות לביצוע הדרוש כל ככוללת תיחשב

 

 הצעות הגשת ומועד אופן .13
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מתן השירות שהוא ידרוש בגין  תעריףה   "מציעה הצעת" .  2.בבמסמך  ירשום המציע .13.1

 .הנדרש

כל מסמכי  ולחתום למלא המציע על  .למכרז המצורפים הטפסים על ורק אך תוגש ההצעה .13.2
 ומסמכי המכרז מסמכי של דף כל חתימתו של תיבות ויסמן בראשי  המכרז לרבות ההסכם 

 .כאלה שיופצו ככל ההבהרה, 

 בהתאם הנדרשים המסמכים כל ובצירוף המציע ידי על חתומים כשהם יוכנסו העותקים .13.3
 .חתומה תוגש אשר מעטפה לתוך המכרז לדרישות

 ושאר במכרז להשתתפות הבנקאית הערבות לרבות (המכרז מסמכי עם יחד ההצעות את .13.4
' מס את הנושאת למעטפה להכניס יש) המכרז לתנאי בהתאם להצעה לצרף שיש המסמכים

 .המקומית המועצה לבניין אישית במסירה ולהביא המכרז

  
 תיבת לתוך  ,ידו על שימונה מי או  המועצה מזכיר בנוכחות המעטפה את ישלשל המציע

 .בדיוק 16:00בשעה  2022 בינואר 13ה   חמישי  עד ולא יאוחר מיום המכרזים
 

 .בדואר הצעות לשלוח אין .13.5

 90 למשך וצורפותיה נספחיה  ,מרכיביה  ,פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .13.6
 מהמציע לדרוש רשאית תהיה  המקומית המועצה  .ההצעות להגשת הקבוע מהמועד יום

 יחתום שהזוכה ועד במכרז זוכה של הסופית לבחירתו עד או/ו נוספת לתקופה להאריכה
 .כן לעשות יהיה חייב והמציע  ,מביניהם המאוחר המועד לפי , ההסכם על
  

 והסתייגויות שינויים הכנסת איסור .14
  

 הכלולים המסמכים על הערות להעיר או/ו לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למציע אסור
  ,שינוי בכל לראות רשאית  המקומית המועצה  .המכרז מתנאי כלשהו תנאי או במכרז
 ההסכם / המכרז מתנאי המציע הסתייגות משום כאמור תוספת או תיקון, מחיקה
 .הצעתו את ולפסול

  
 מסמכים .15

 
 :המכרז בחוברת הכלולים למסמכים בנוסף  ,להצעתו יצרף מציע כל

  
 או מוסמך חשבון מרואה ואישור מ"מע שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת .15.1

 .כחוק ספרים מנהל הינו כי השומה מפקיד

 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישור .15.2
 – העסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים .15.3

 - העבודה היקפי על אישור הכוללותומסמכים המעידים על ניסיון,  המלצות .15.4
 .הסף תנאיב כאמור הניסיון לדרישת כאסמכתא

   עיל .) לג( 4ותוכניות המאשרות את עמידתו של המציע בתנאי סף  מסמכים .15.5
של המציע ושל היועצים  מטעמו שמהם ניתן  ותצלומי תעודות קורות חיים .15.6

      לעיל. )ד(4להתרשם על עמידת היועצים בדרישות סעיף 
 עליו ),  אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי(  תאגיד הוא המציע אם .15.7

 :הבאים המסמכים את לצרף
 

 .החברות ברשם התאגיד של ההתאגדות תעודת צילום .15.7.1

 הינו השירותים מתן כי כך על התאגיד ח"רו או ד"מעו אישור .15.7.2
 כדין החלטה קיבל התאגיד כי  ,התאגיד סמכויות במסגרת

 חתומה התאגיד הצעת כי  ,זה מכרז תנאי פ"ע הצעה להגיש
 את ולחייב התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים י"ע

 במכרז ההשתתפות וכי המכרז מסמכי על בחתימתם התאגיד
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 למסמכי בהתאם הינם המכרז נשוא השירותים מתן וכן
 .התאגיד

 .התאגיד מנהלי שמות .15.7.3
 ושחתימתם התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .15.7.4

 .התאגיד את מחייבת
 .התאגיד של הרשום משרדו כתובת .15.7.5

  
 עליו), אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי( שותפות הינו המציע אם .15.8

 רשם אצל השותפות רישום של מאושרת תעודה  :הבאים המסמכים את לצרף
 החתימה זכויות בדבר השותפות ח"רו / ד"עו אישור  ,השותפות חוזה ,השותפויות

 ההצעה הגשת בעניין השותפות של כדין החלטה וקבלת השותפות בשם
 .במכרז וההשתתפות

 
 וכן המכרז מסמכי ושאר למכרז המצורפים המפרטים פי על הנדרשים המסמכים .15.9

 .נדרשים אם  ,המציע לבחירת ובהתאם נוספים מסמכים
 

 עלולה חלקם או/ו לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל אליה יצורפו שלא הצעה .16
 .המכרזים ועדת י"ע להיפסל

 
 לפי  ,הזכות את לעצמה שומרת  המקומית המועצה  ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .17

 להשלים למכרז ההצעות הגשת לאחר מהמציעים אחד מכל לדרוש , הבלעדי דעתה שיקול
 של עמידתו בחינת לצורך היתר בין  ,דקלרטיביים אישורים או/ו המלצות או/ו חסר מידע

 .הסף בתנאי מטעמו מי או/ו המציע
  

 ההצעה על החתימה אופן .18
  

 :ההצעה על חתימה
  

 ,שלו הזהות מספר כתובתו ציון תוך המציע יחתום  ,יחיד ידי על שהוגשה הצעה .18.1
 .חתימתו את ויצרף

 המוסמכים השותפים כל ההצעה על יחתמו  ,שותפות ידי על שהוגשה הצעה .18.2
 ובצרוף  ,וכתובתם זהותם מספרי  ,המלא שמם ציון תוך  ,השותפות בשם לחתום
 ותעודת השותפות בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף כן  .השותפות חותמת
 .השותפות רישום

 בשם המוסמכים המנהלים ההצעה על יחתמו , רשומה חברה י"ע שהוגשה הצעה .18.3
 ובצרוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת  ,המלא שמם ציון תוך התאגיד
 והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף כן כמו  .התאגיד חותמת

 .התאגיד רישום על
 על יחתמו יחידים קבלנים של או/ו תאגידים של שותפות י"ע שהוגשה הצעה .18.4

 המוסמכים נציגיה  ,השותפות ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם ,ההצעה
 של האחריות מידת על  ,כחוק ל"הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות בצרוף
 .השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת ההצעה לגבי שותף

  
  

 

ברחוב  בבניין המועצהבמחלקת הגביה ,) אשר לא יוחזר( ₪ 500יש לשלם סך של   .א
 16:00 – 08:30שעות ב'ה א' עד עין קניה. בימים  ראשי 

את המכרז ניתן  04-6981350 ניתן גם לשלם טלפונית בכרטיס אשראי בטל: 

  .להוריד באתר האינטרנט של המועצה  
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" הצעת המציעעל המציע להגיש הצעתו, בשני העתקים זהים, על גבי טופס"   .ב
למסמכי המכרז, למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי  כמסמך ב'הרצ"ב 

ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד  המכרז ,
  ייחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד .מסמכי המכרז מהצעתו. 

על המציע לצרף להצעתו את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, אם ניתנו,   .ג
 לעיל, ולחתום עליהם.  (ג)  7בסעיף  בהתאם לאמור

  . ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף  .ד

בכפוף לאמור לעיל, יובהר כי הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק   .ה
מהשירותים במכרז, ע"י ספק משנה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו 

   של המציע לכל רכיבי הצעתו.  

   כל הסכומים  המפורטים במכרז אינם כוללים מע"מ.  .ו

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה   .ז
   שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

 

, ע"פ החלטת ועדת המכרזים שלב אחדבחירת ההצעה הזוכה תתבצע במהלך של   .א
 אמות המידה והנתונים המפורטים במסמך ו' למסמכי המכרז על פי שיקלול ,
   .)אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה(

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יוזמנו המציעים לראיון בפני ועדת בחינה   .ב
דקות לערך. במהלך הראיון  30-שתורכב מנציגי המועצה. אורך הראיון יהיה כ

התפיסה הכוללת שלו בכל הקשור  יתבקש המציע להציג ולהסביר בקצרה את
ליישום תוכנית הפעולה ליישום התוכנית המאושרת של המועצה במסגרת קול 

של המשרד להגנת הסביבה, להציג את ניסיונו בעבודה מסוג זה  9697קורא 
על המציעים לוודא זמינותם במועד הראיון  ולענות לשאלות חברי הועדה.

בעצמו וללא כל תיאום עם  ( ימלא כל אחד מחברי הועדה . בתום הראיוןשייקבע
את טופס המשוב המוגדר בנספח א' למסמך ו' למסמכי ) המשתתפים האחרים

 40תקבל הצעת המחיר משקל של  יובהר כיהמכרז, כאשר התוצאות ישוקללו. 
   .נקודות 60של  נקודות ואמות המידה האיכותיות תקבלנה משקל

עדת הבחינה תמליץ לועדת המכרזים לבחור בהצעה לאחר שקלול כל ההצעות ו  .ג
   בעלת הניקוד הגבוה ביותר כהצעה הזוכה. 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והיא   .ד
רשאית לבטל את המכרז בכל עת או לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד 

המכרז לאחר שהחל  שטרם החל הזוכה במתן השירותים. במקרה של ביטול
  )מסמך ג' למסמכי המכרז.( הזוכה במתן שירותים יחולו תנאי ההסכם

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה,   .ה
אם הוכרז, לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו 

או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו לו בשל השתתפותו במכרז או בכל הוצאה ו/
   במכרז.

המועצה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד   .ו
מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם 
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לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש 
   לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, 

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים ,תוך 
  הזמן הקצוב שייקבע בה    

  

  

מסמך ג' למסמכי המכרז,  -זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם  .א
כל מסמכי המכרז חתומים, וזאת  ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין, בצירוף

  ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  14תוך 

לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בסעיף א' לעיל יחשב כמי שהפר הפרה יסודית   .ב
התחייבויותיו והמועצה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות 

  ול דעתה הבלעדי . שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיק

אין באמור בסעיף ב' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה   .ג
כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו 

  למכרז. 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של   .ד
  המועצה עם מציע אחר במקומו. 

  
 האישורים כל בקבלת וכן  ר,מאוש תקציב של בקיומו מותנית הזוכה עם ההתקשרות .22

 לממן שאמורים אחרים גופים מאת או הממשלה משרדי מאת וההשתתפות התקציביים
 לא , הנדרשים האישורים כל יתקבלו ולא במידה  .העבודה ביצוע במימון להשתתף או

 בגינן נתקבל לא אשר העבודות של חלקן או/ו  מקומית המועצה י"ע העבודות יבוצעו
 .כך עקב תביעה או/ו טענה כל תהא לא לזוכה או/ו ולמציעים  ,אישור

 על להחליט או המכרז את לבטל עת בכל רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה .23
 .לרשותה שיעמוד בתקציב בהתחשב או דעתה לשיקול בהתאם העבודות מן חלק ביצוע

 לא  ,לעיל האמור לרבות שהיא סיבה מכל היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או המכרז בוטל .24
 המציע , כאמור נזק לו יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה כל למציע תהא

 ביטול בנסיבות  .הצעתו במחירי שינוי כל ייערך ולא וסוג מין מכל לפיצוי זכאי יהיה לא
 על ששולם המחיר בהחזר המציע את לזכות  המקומית המועצה תשקול המכרז של מוחלט

 .המכרז מסמכי רכישת עבור  מקומית למועצה ידו

 פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים עדתולו או/ו  המקומית למועצה .25
 מסמכים הצגת לרבות  ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו  ,הצעתו בדבר והבהרות

  ,ב"וכיו האשראי יכולת  ,המלצות  ,המימון אפשרויות  ,ניסיונו  ,כשירותו להוכחת נוספים
  ,מסמך למסור המציע סרב  .שנדרשו וההבהרות הפרטים להמציא חייב יהיה והמציע

 עיניה ראות לפי מסקנות להסיק  מקומית המועצה רשאית כאמור כלשהו ניתוח או הסבר
 .ההצעה את לפסול ואף

 ,היתר בין  ,להתחשב רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה תהא הזוכה בקביעת .26
 העבודות את לבצע המציע של ובכישוריו בניסיונו  ,הכלכלי בחוסנו  ,המציע של ביכולתו

 למלא או/ו להציג המציע שנדרש אחר פרט או מסמך ובכל , הצעתו ובמחיר ,מעולה בטיב
  מקומיתה המועצה כי יצוין לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .והוראותיו המכרז תנאי י"עפ

 סמך על גם זה מכרז נשוא העבודות את לבצע המציע של כושרו את לבחון רשאית תהיה
 .כזה היה אם  ,עמו הקודם ניסיונה
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 המועצה תהא  , מקומיתה המועצה עם חוזה על לחתום  ,נתקבלה שהצעתו  ,המציע סרב  .27
 ועדת י"ע שדורג המציע עם בחוזה להתקשר רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה

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

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

 'ב כמסמך ומסומן המכרז למסמכי המצורף ההסכם על לחתום יידרש במכרז הזוכה .28
 המועצה הודעת מתאריך ימים 7 בתוך , חתום כשהוא  מקומית למועצה ולהחזירו
 .במכרז זכייתו בדבר לזוכה  מקומית

 
 תוך פרק הזמן שנקבע לו בצו התחלת העבודה  וזאת העבודות בביצוע להתחיל יחויב הזוכה .29

 
 על אישור בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה  מקומית למועצה  .30

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

  ,המכרז למסמכי שצורף המדויק לנוסח מחויב הזוכה כזה ובמקרה , ל"הנ האישור בנוסח
 של יסודית הפרה יהווה  ,החוזה בתנאי כנדרש  מקומית המועצה לידי חתום המצאתו ואי

 . מקומית המועצה כלפי הזוכה התחייבויות
  

 הערבות להפקיד שסרב או /ו לעיל כאמור כן עשה ולא ההסכם על לחתום שנדרש זוכה .31
 תוקף להאריך שסרב מציע וכן לעיל כנדרש מסמכים המציא שלא או/ו לעיל כאמור לביצוע

 הדרישה מיום ימים 7 תוך  ,לעיל כאמור  מקומית המועצה דרישת לפי להשתתפות הערבות
 להשתתפות הערבות סכום את לחלט רשאית  המקומית המועצה תהא  ,לעיל כאמור
 המציע עצמו על שנוטל ההתחייבויות קיום אי בגין מראש ומוסכם קבוע כפיצוי במכרז
  , מקומית המועצה גזבר או  מקומיתה המועצה ראש הודעת פי על ,למכרז הצעתו בהגשת

 .ההסכם י"עפ או דין כל פי על  מקומיתה המועצה מזכויות לגרוע מבלי וזאת
  

 הזוכה כנגד  מקומית המועצה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין  .32
 .למכרז הצעתו הגשת עם המציע עצמו על שנטל ההתחייבות הפרת עקב המציע או/ו
  

 להתקשר התראה או הודעה כל לתת מבלי  ,רשאית  מקומיתה המועצה תהא  ,כן כמו  .33
 או/ו טענה כל תהיה לא לזוכה  .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת אחר מציע עם בהסכם
 .במקומו אחר מציע עם  מקומיתה המועצה של התקשרותה עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה

  
  מקומית למועצה לשלם חייב הזוכה יהיה – אחר מציע עם  מקומיתה המועצה התקשרה  .34

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

  מקומית המועצה רכוש – המכרז מסמכי
  

 נמסרים והם  ,הבלעדי וקניינה  מקומיתה המועצה של רכושה הינם המכרז מסמכי .35
 לא המכרז מסמכי מקבל  .אחרת מטרה לשום ולא למכרז הצעות הגשת למטרת למציעים

  מקומיתה למועצה ויחזירם  ,הצעתו הגשת למטרת אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק
 למועצה הצעה שהגיש בין וזאת – ההצעות להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא

 .לאו אם ובין  מקומית
 

 ,ההסכם הוראות לבין הטכני המפרט או/ו זה מסמך הוראות בין סתירה של מקרה בכל .36
 .ההסכם הוראות תכרענה

  
    2021 בדצמבר 30     :תאריך   
  

  
 ואיל מוגרבי

  המקומית המועצה ראש
  קנייא עין  
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 מסמך ב-2 
  הצעת המציע

  

  לכבוד

   המועצה המקומית עין קניה

  א.ג.נ ,. 

  

  אני, הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז. 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים על 

  העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

  

והעבודות שאספק על פי המפורט בכל מסמכי המכרז תשלם לי תמורת השירותים 
  יש למלא את החסר ולציין סכום שלא יעלה על(    .₪המועצה סכום של _________ 

  ).כולל מע"מ ₪                            – 
  

ידוע לי כי התשלום אינו תלוי במספר שעות הייעוץ שיינתנו על ידי בפועל, אך יהיה עליי לצרף דוח 

  מפורט שיכלול פרוט מלא של השעות שניתנו, ופירוט של כל הפעולות שננקטו . 

  אני מצהיר בזאת כי:  

  

, או הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. ברשותי  .א
יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותיי את כל כוח האדם, והציוד שיידרש על מנת 

 לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז . 
הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות   .ב

 המכרז. 
ן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופ  .ג

  אחרים.
המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות   .ד

  ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז.
  הסכומים במכרז כוללים מע"מ .  .ה
  על ידי על פי כל דין.ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן   .ו
ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע   .ז

שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני 
הסכם  – 3מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי כאמור ב  נספח א '

סודיות, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע לצנעת שמירת 
  הפרט .

ידוע לי, כי בביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים   .ח
  הקיימים במועצה.
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ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז  14אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב, תוך   .ט
הסכם למסמכי המכרז ונספחיו, ולהחזירו למועצה    –מסמך ג'    -לחתום על ההסכם

  כשהוא חתום בצירוף כל מסמכי המכרז הנלווים. 
יל , אאבד אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אחתום על ההסכם כאמור בסעיף ט' לע  .י

את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית להתקשר עם יועץ אחר 
  לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.

כן ידוע לי שבמקרה כאמור המועצה שומרת לעצמה כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה   .יא
  ז.עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכר

אם אזכה במכרז, הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי   .יב
 המכרז לפי המחיר שרשמתי בהצעתי, לשביעות רצונה המלאה של המועצה.  

   :ידוע לי כי  .יג
  . על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף  .1
יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י  בכפוף לאמור לעיל, הצעתו של המציע .2

  ספק משנה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.
  

התמורה בגין  מתן שרותי הייעוץ המפורטים  בכל מסמכי המכרז תשולם ליועץ  כמפורט   .יד
   מסמך ג ' המצורף למסמכי המכרז.–בסעיף התמורה בהסכם 

יק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא  אי מילוי מדו  .טו
   לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

בחינת ההצעות, וידוע לי אופן  –לתנאים הכלליים של המכרז  15קראתי בעיון את סעיף   .טז
   בחירת ההצעה הזוכה במכרז וזכות המועצה לבטל את המכרז.

העבודה יהיה עליי למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  ידוע לי כי כתנאי לתחילת   .יז
(השאלון ניתן לעיון באתר האינטרנט של המועצה, ),  וכי הוראות חוזר מנכ"ל משרד 

  למסמכי המכרז, יחולו על ההתקשרות נשוא מכרז זה.  2המצורף כנספח א' 2/2011הפנים 

  ולראיה באתי על החתום: 

  

     ____________________  ת.ז. או מס' ח.פ:. ________________         שם המציע: 

   ____________________        טלפון:  _____________________           כתובת:     

  

    חתימה + חותמת:                : _____________________תאריך
                 __________________________     

 (אשור עו"ד )

 ימולא כשהמציע הוא תאגיד

  אני הח"מ...... ..................... עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי: 

  ה"ה.. .............................. ת.ז................ ......  

  ה"ה............... ................ ת.ז.... ...................  

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד............ ........... ולחייב את 
  התאגיד. 
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ג'  מסמך  

 הבנת סעיפי המכרז  
 

 הצהרת המציע

 אנו הח"מ _______________________________נציג/ים מוסמך/ים מטעם (שם הגוף 

 להלן:"המציע")( __________פ.___.ת.ז./ח _________________ הצעה)  המשפטי מגישה

 טלפון ______________ _______ מיקוד כתובת________________________________

 _____________: פקס.

 מאשרים ומצהיר בזה:

וטופס זה  לרבות ההסכם ונספחיו, קראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה, .1
  מסכימים לכל האמור בהם."מסמכי ההזמנה") ואנו  כולם ביחד וכל אחד לחוד: (להלן
  

לרבות הידע והניסיון  והמקצועית,, הטכנית הפיננסית יש למציע את היכולת הארגונית, .2
  על כל נספחיהם. כמפורט במסמכי ההזמנה, שירותים הנדרשים,ה לבצע את

  

 אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים בין המציע לא נתן ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, .3
 אותם השירותים שהוא נותן לבין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות. 

  

 ,המועצהעניינים בין המציע ובין -בכדי למנוע מצבים של ניגוד לעיל, 3מעבר לאמור בסעיף  .4
מצהירים  ,מועצההשיעבוד מול  המציע ו/או למי מעובדי המציע ו/או מי מבין החברים בצוות

 .י המועצהעובדים ו/או מועסקים במשרד מניות) ו/או-בעל שותף, עניין (לרבות:-שהם אינם בעל
לרבות חברה  יחול בשינויים המתאימים גם על כל חברה הקשורה למציע, בסעיף זה, האמור

מוגדרת כבעלת עניין במציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי מעובדי המציע ו/או מי מבין  אשר
 לחוק החברות, 1ולפי הגדרת בעל עניין בסעיף  ,מוגדר כבעל עניין בה הצוות המוצע, חברי

 .1999-התשנ"ט
  

 המציע מצהיר כי הנו מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי .5
 ההזמנה. 

 
ולהתחיל במתן השירות  המציע מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, .6

ולהמשיך  מועצה,העל פי לוח זמנים שייקבע על ידי  או בכל יום אחר כפי שיידרש, מיידית
 ובתנאים המפורטים בהסכם.  בנתינת

  

 ימי עבודה 14בתוך  (על נספחיו) המציע מתחייב להעביר למועצה הסכם חתום כדבעי .7
 מההודעה בדבר הזכייה (הודעה כי החוזים מוכנים לחתימת החברה). 

  

 מכל טעם במקרה בו, הגשת ההצעות.יום מהמועד האחרון ל 90ההצעות תעמודנה בתוקף  .8
 או שההסכם עם המציע הזוכה מועצה להתקשר עם המציע הזוכה,הלא יעלה בידי  שהוא,
 תנאי סעיף זה יחולו גם מועצה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג.התהיה  יבוטל,

 בשינויים הנדרשים.  , כאמור לאחר החלפת המציע 
  

  

 תאריך:______________ חותמת:_____________  חתימה:_________________
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'  -ד מסמך  

הניתנים במעמד  הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע לעניין החומרים
 קבלת מסמכי המכרז

 ___________________ ______________עובד בחברת  אני __________________ת.ז.

)או כלפי המועצה – (להלן מועצה מקומית עין קניה כלפי  החברה)מצהיר ומתחייב בזה, -(להלן 
 החברה:

בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר  להראות או למסור, לא לגלות, .1

לרבות שום סודות  את החומרים שהגיעו לידי במעמד קבלת מסמכי המכרז, אדם או גוף, לשום מכן,

או לחברה בכלל ולעניין  למועצהמידע הנוגע  או של החברה וכל המועצהאו אחרים של  מסחריים,

 עסקיהן, או כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן, בפרט, ההתקשרות נשוא מכרז זה, הסכם

 או בחברה או הבאים עימהן במועצהוהאנשים או הגופים הקשורים  ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן,

 או החברה, המועצהנושאי מחקר ופיתוח של  עיל,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ל ולרבות, במגע,

 תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים /מתכננים, תחשיבים, מחירים, תהליכים, שיטות ייצור,

 וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה שרטוטים מסמכים וסודות,

 ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא. למועצהמהעסקתי בחברה או במתן שירותים 

 

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות הכנת ההצעה למכרז זה וביצועה  .2

 וכו',שלא למטרות אלה. העתקים, כולל בצוע שכפולים, העבודה נשוא מכרז זה, של

  

להגשת להחזיר את החומרים שניתנו לי במעמד קבלת מסמכי המכרז עד המועד האחרון  .3

  למכרז. ההצעות

  

על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק  המועצהכי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי  .4

  .-1977התשל"ז העונשין,

  

ללא אישור בכתב  למאן דהוא, לעיל,  2או 1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .5

 נזקים כלכליים משמעותיים ביותר. למועצהלול להסב ע ,מהמועצה

התחייבות  התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר הגשת ההצעה והחזרת החומר הארגוני שנמסר לידי.

 לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור. זו

 שם העובד :________________    שם החברה/המתכנן :________________

 חתימת העובד _______________      עובד :_______________ ת.ז. מס'

 _______________  :תאריך
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  ה'  מסמך 

  שלא כדין תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים 

____________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ ______________ת.ז.
 מצהיר/ה בזה כדלקמן : אם לא אעשה כן, לעונשים הקבועים בחוק, אהיה צפוי

תצהירי זה בשם _____________________שהוא הגוף המבקש להתקשר  הנני נותן/נת .1
 עם הממשלה

  (להלן "הגוף"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הגוף.

משמעותם כהגדרתם  "תושב ישראל" -"הורשע" ו המונחים "בעל זיקה", בתצהירי זה, .2
.אני מאשר/ת כי הוסברה לי 1976-התשל"ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב 2 בסעיף 

  אלה וכי אני מבין אותם. משמעותם של מונחים

  (מחק את המיותר)

לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בעבירה לפי חוק שכר  של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה

  .2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום 1988 -מינימום ,התשמ"ז

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעו אליו, " הגוף ו"בעל הזיקה 
בעבירה לפי חוק שכר  הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה של

ה ,אך ההרשעה האחרונ2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום  1987-התשמ"ז מינימום,
למועדמתן ההצעה של הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם  לא הייתה בשנה שקדמה

  הממשלה.

  הגוף הינו "תושב ישראל". .3

  (מחק את המיותר)

לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בעבירה לפי חוק  של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה

,אשר נעברו 1991-עובדים זרים(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א
  .2002באוקטובר 31אחרי יום 

ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעו אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בדים זרים בעבירה לפי חוק עו הגוף לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, ההצעה של

 31,אשר נעברו אחרי יום 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א (איסור העסקה
,אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של 2002באוקטובר

  ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה. הגוף לצורך

  להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, .4

__________________     
 חתימת המצהיר    

 א יש ו ר

  הופיע/ה בפני  עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ _______________, אני הח"מ,

רח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'____________בבמשרדי

ואחרי  /המוכר/ת לי באופן אישי________________ת.ז. עצמו/ה על ידי _שזיהה/תה 

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את

 התצהיר דלעיל. חתם/מה בפני על לא ת/יעשה כן,

_____________  ____________________________  _________________  
 חתימת עוה"ד    חותמת+מספר רישיון עריכת דין      תאריך  
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   'נספח ו

   הגופים המשתתפים במתן השירות/קבלן המשנההצהרת 

 אני הח"מ ______________ת.ז/.ח.פ ____________הנני מצהיר בזאת:

הנני משתתף בביצוע השירותים נשוא מכרז זה עם /קבלן המשנה של (יש למחוק את  
 המיותר)

   מגיש ההצעה), _______________________(שם הגוף המשפטי 

 

  פ._________________(להלן:"המציע") לעניין העבודות נשוא מכרז זה.ת. ז./ח. 

 

  הנני מבין את כל סעיפי המכרז. 

 או המציע, המועצההנני מתחייב בזאת לקיים את העבודה שנמסרה לביצועי על ידי  
  תנאי מכרז זה. בכפוף לכל

  הנני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם על נספחיו במלואם. 

 

 :______________________________נהשם קבלן המש

 :___________________________________מספר מזהה

 ________________________________________תאריך:

 :_______________________________________חתימה

  

 א יש ו ר

  

במשרדי הופיע/ה בפני  _______________,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ אני הח"מ,

ברח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'_____________שזיהה/תה 

/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________________ת.ז. עצמו/ה על ידי

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,חתם/מה בפני  להצהיר את

 עיל.התצהיר דל על

 _______________  ________________________________ _______________ 
 חתימת עוה"ד          חותמת+מספר רישיון עריכת דין    תאריך  
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  ' זנספח 

  הצהרה על שמירת סודיות

 

(להלן אני _________________ ת"ז ____________  עובד  בחברה/גוף/עסק _____________ 

  וכלפי המציע:מ.מ. עין קניה או מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי  )"המציע" –

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה  ובין לאחר מכן, לשום  .1

 למועצהו/או של המציע ושום מידע הנוגע  המועצהאדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של 

) בפרט, או שום "ההסכם" -(להלן  זהמכרז המועצה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם  ו/או למציע

מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או 

ו/או במציע או הבאים עימם במגע לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  במועצההגופים הקשורים 

ו/או המציע, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי  המועצהושאי מחקר ופיתוח של לעיל, נ

התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה 

ובין שהגיעו לידיעתי בכל  למועצההאמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי במציע ו/או במתן שירותים 

  ר שהוא;אופן אח

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל בצוע  .2

  שכפולים, העתקים וכיו"ב;

על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין,  המועצהידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי  .3

  ;1977 –התשל"ז 

, עלול מהמועצהלעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב  2ו/או או  1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

  נזקים כלכליים משמעותיים ביותר; להלהסב 

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע  .5

  שהוא בבחינת נחלת הציבור.
  

.  

  

  

        חתימת העובד         שם החברה/ספק  

  

  

  

  

  

            תאריך:  
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  ח'נספח 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים 

  

"המציע") כי לא מתקיים  הנני ___________מצהיר בשם המציע חברת ____________(להלן:
לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או בעלי תפקידים המועסקים אצל  כל חשש

 מטעמו בנוגע למכרז זה ולעבודות המפורטות בו. המציע ו/או מי

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים 
אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או  .המועצהחשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי  או

וזאת בכל שלב  מיד עם היוודע לי עליהם, ים כאמור,שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינ מצב
 ההתקשרות עם המדינה. משלבי

של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן  ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה
ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד  ,המקומית עין קניה מועצההידי  על

של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם  חשש לקיומועניינים או 
  של ניגוד עניינים. גורמים העלולים להעמידו במצב

הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך 
ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של מועצה מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה למכרז הלבין  בינו

 עניינים במישרין ובעקיפין. ניגוד

הנני מתחייב ליידע את מועצה המים במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע 
 מועצה שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגודהכי במקרה זה תהיה רשאית  לי

 ל דעתה הבלעדי.עניינים והכול עפ"י שיקו

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן  בלי לגרוע מכלליות האמור,
ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש  בכל שלב שהוא. נושא פנייה זו, השירותים

ואני מתחייב  י,באופן בלעד ,למועצהנתונה  גם לאחר תקופת ההתקשרות, לקיומו שלניגוד עניינים,
 כפי שיהיו בכל עת. להנחיותיה, לפעול בהתאם

 לפי שיקול דעת מועצה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו,האני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של 
 רבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המדינה.ל מועצה,ה
  

  

  

 מזהה:___________________מספר        שם המציע: ____________________

  

 תפקיד:___________________    שם החותם:____________________ 

  

 תאריך:____________________  חתימה וחותמת:____________________
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  ט'נספח 

 הצהרה על חלקים חסויים 

 :חלקים חסויים

  

   למציעים האחרים.הננו מבקשים שהסעיפים הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו 

 

 יש לחתום על מסמך זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:

  
 עמוד לבקשה פירוט הנימוקים

 בהצעתנו
 מס' נושא

 הסעיף
 

        

        

        

        

        

        

        

  
 חלקים חסויים בהצעתכם.יחשב הדבר כאילו אין  במידה ונספח זה לא יוגש, *לתשומת לבכם,

  

   

   

  

 _____________________  __________________  _________________ 
  חתימה +חותמת החברה   שם המציע   תאריך  
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  מסמך י'

  הסכם 

   שנערך ונחתם בכפר עין קניה ביום  _______ה ______לחודש ___שנת ______

  בין

  מועצה מקומית עין קניה 

  12343200עין קניה  123 ת.ד.

 

 ;")המועצה(להלן:"

 –מצד אחד –

  ___________   ובין

 ")מציע(להלן:"ה             

 –מצד שני –

  

אשר העתקו מצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם      23/    2021פרסמה מכרז מספר  מועצהוה   הואיל
הפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך  " בנושא: ), " נספח א'" להלן: ( זה

   " בנושאי סביבה במערכת החינוך ובקהילה בעין קניה  

 

המליצה בפני ראש המועצה וראש המועצה קיבל  ______ וועדת המכרזים בישיבתה מס' והואיל
ולהצעת  ייגש לביצוע העבודה בהתאם למכרז מציעשה את המלצת ועדת המכרזים , 

להוראות  והכל בכפיפות המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "נספח ב'"), מציעה
  הסכם זה.

לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  הצדדיםוברצון והואיל 
  העבודות נשוא הסכם זה.

בהסכם זה  והצדדים הסכימו לכך שהיועץ יבצע את העבודה כספק עצמאי, הכל כמפורט  והואיל
 ובמסמכי המכרז ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

והיועץ עוסק במתן השירותים נשוא המכרז והינו בעל ניסיון והיכרות מקרוב של נושאים  והואיל
 אלו.  

והמועצה מעוניינת בקבלת העבודות שירותים כאמור והכל בכפוף לתנאי הסכם זה  והואיל
  .אותיווהור

  : אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כאמור
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1. 

  המבוא והנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם .   .א

  במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז  יגברו התנאים המיטיבים עם המועצה. 

  כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.   .ב

  
2. 

המועצה מזמינה בזה מאת היועץ את השירותים המפורטים בהסכם זה ובכל מסמכי   .א
המכרז בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו, והיועץ מתחייב לספק את 
השירותים בהתאם להוראות החוק ולשביעות רצונה של המועצה המקומית עין קניה  ו/או 

  . )להלן : "המנהל" ו/או ה"ממונה"( כל מי שימונה מטעמה 

היועץ יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע למנהל שפורים ותוספות לשירותים הניתנים על פי   .ב
  הסכם זה, הכל במסגרת הסכום הכולל הנקוב במסמכי המכרז. 

3. 

ע, היועץ מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל יד  .א
  ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם ברמה גבוהה. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב היועץ לפעול בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם   .ב
   עובדי המועצה, עם צוותי מערכת החינוך ו/או עם יועצים אחרים .

4. 

ליישום פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת החוזה הוא להפעלה ולליווי תוכנית   .א
החינוך ובקהילה בעין קניה. הגדרת היועץ במכרז זה בלשון זכר כוונתו גם  לנקבה ולהפך 

  ומתואר כך לשם נוחות הכתיבה בלבד. 

היועץ שיבחר במסגרת מכרז זה )להלן: "היועץ ("מתחייב לספק למועצה שירותי ייעוץ,   .ב
תוכנית המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא הכוונה והפעלה של 

. במסגרת 2023, האמורה להתבצע, בהתאם לתנאי הקול הקורא עד חודש דצמבר 10307
   העבודה יידרש לדווח למשרד להגנת הסביבה על שלבי הביצוע התוכנית .

ועצה מגיל כל השירותים המתוארים במסמכי המכרז מתייחסים לכלל מערכת החינוך במ  .ג
הגן ועד לתקרת גיל החינוך שהמועצה מעורבת בניהולו, בהתאם לקביעת המועצה במהלך 

   ביצוע השרותים שיינתנו בתקופת ההסכם.

 על מנת לקיים את משימותיו יהיה על היועץ:   .ד

אחד  ספר יסודי תיללמוד ולהכיר את מערכת החינוך של המועצה. במועצה יש כיום ב .1
 .גני ילדים   4וכן  עד כיתה ח'  

  לבצע סקר וניתוח מצב קיים. .2
להיפגש באופן סדיר עם נציגי אגף החינוך של המועצה, נציגי בתי הספר והגננות  .3

 הרלבנטיות. 
 להבין את כללי הקול הקורא ודרישות המשרד להגנת הסביבה.  .4
 להכיר את התוכנית המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע בעין קניה .5

 .חה ולפעול מכו
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להכין תוכנית פעולה להוצאת התוכנית הרב השנתית לפועל ולהגישה לאישור  .6
 החינוך של המועצה.  במחלקת

לדאוג לאישור מוקדם של תוכנית הפעולה ע"י המשרד להגנת הסביבה במידה ונדרש  .7
 אישור. 

לדווח למשרד להגנת הסביבה על ביצוע התוכנית בשלבים הנדרשים לאורך  .8
  תקופת הביצוע. 

לאחר שתאושר התוכנית שתוגש ע"י היועץ תוכל המועצה להטיל עליו את ליווי ומימוש   .ה
   התוכנית.

"העבודות" ו/או "השירותים". למען הסר כל ספק  –כל המתואר לעיל  יקרא להלן   .ו
  העבודות והשירותים המתוארים לעיל אינם ממצים את כל התחייבויות  היועץ במכרז זה. 

סעיפי פרק שירותי היועץ יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויגרור אי עמידת היועץ בסעיף מ  .ז
 של ההתקשרות.  מידיתהפסקה 

5. 

המועצה תשלם ליועץ את התמורה בגין כל שלב ובשלב בביצוע העבודה כנגד אישור שיינתן   .א
על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע השלב וכנגד דרישת תשלום שתוגש למועצה, בתנאי 

מתום החודש שבו הוגשה דרישת התשלום המאושרת כאמור,  45טף+תשלום של שו
  ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. 

התמורה תשולם ליועץ רק לאחר ובכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה ולאישור מנהלת   .ב
  אגף החינוך לכך שעבודת היועץ נעשתה במקצועיות וללא דופי . 

ם נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר מלבד התמורה לעיל לא ישולמו ליועץ סכומי  .ג
העבודה, במחירי החומרים, במיסים, בהיטלים, בשינוי שיעור המע"מ וכו.' קשיים או 
עיכובים בעבודה, היקף שעות ייעוץ מוגבר וכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את 

   התמורה.

6. 

המועצה על הסכם זה ועד ליום תקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה מיום חתימת    .א
  ").להלן: "תקופת ההתקשרות( , או עד גמר ביצוע התוכנית, המאוחר מביניהם31.12.2022

המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב   .ב
 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30ליועץ 

 או/שלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות וההתקשרות למעט ת
התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה וליועץ לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות 
ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת 

   ההתקשרות ואו עבודות שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן ההודעה.

קרה של הפסקת ההתקשרות, היועץ מתחייב לבצע את המשימות הנותרות כמפורט במ  .ג
  להסכם להלן.  13בסעיף  

7. 

מבלי לפגוע באמור בפרק תקופת ההתקשרות  שלעיל ובנוסף לו תהא המועצה רשאית   .א
  לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים באופן מיידי ואלה המקרים: 
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ועץ ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה, ולא תיקנו הי  .ב
  את ההפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל, תוך הזמן שננקב בהתראה. 

  

המנהל היתרה ביועץ ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או   .ג
קט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים מקצתם, אינם לשביעות רצונו והיועץ לא נ

  לשיפור מתן שירותיו לשביעות רצונו של הממונה. 

ניתנה הודעה על ידי המועצה בדבר הפסקת ההסכם  ו/או בוטל ההסכם מכל סיבה  .1
שהיא, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בתאריך הנקוב 
בהודעה, וליועץ לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא בקשר עם נזק 

התשלום המוסכם עבור כלשהו הנובע או הקשור בביטול ההסכם או הפסקתו, למעט 
  השירותים שבוצעו בפועל למשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה. 

בוטל ההסכם כאמור בעקבות הפרתו כמפורט בסעיף ב' שלעיל, תשולם ליועץ  .2
התמורה היחסית, בעד שירותי היועץ שבוצעו בפועל על ידו במלואם עד לביטול 

  ביטול  .  ימי 30ההסכם ואין צורך במתן  הודעה  המוקדמת של 

אם לא יוכל היועץ לבצע או להמשיך בביצוע  השירותים מחמת צו פירוק ו/או הליכי פש"ר  .8
ו/או הליכים פליליים כלשהם יופסק ההסכם, והמועצה תשלם ליועץ את השכר תמורת 
השירותים החלקיים שביצע בפועל בשיעור שייקבע על ידי הממונה בהתאם להוראות סעיף 

 ב'  לעיל.  7
  

מבלי לגרוע מזכויותיה של המועצה לפי הסכם זה תהיה רשאית המועצה, בכל אחד  .9
מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר 
ולהשתמש ללא הגבלה בעבודות ובשירותים שנעשו על ידי היועץ ועצם חתימתו של היועץ 

 על הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך. 
  

10. 

 היועץ אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למועצה עקב מתן שירותיו ברשלנות, והוא 
מתחייב לפצות את המועצה בעד כל נזק ו/או הפסד אשר יגרם כאמור, לרבות נזקים 

  שיגרמו למועצה כתוצאה מפיצוי צד ג' כלשהו. 
  

11. 

היועץ  מצהיר כי בהתקשרו עם המועצה הוא פועל כיועץ עצמאי ובלתי תלוי וכי אין   .א
  בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין היועץ ו/או מי מעובדיו. 

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב היועץ לשלם עבור עצמו ועבור מי מטעמו את תשלומי   .ב
  המחויב עפ"י כל דין .  מס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס אחר

אם המועצה תידרש לשלם סכום כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב    .ג
  היועץ לשפותה בגין כל סכום כאמור. 

  

12. 

  היועץ לא יסב את ההסכם, או חלק הימנו לאחר או לאחרים . 

  
13. 
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סיום שירותי היועץ יחזיר למועצה את כל המסמכים אשר קיבל מאת המועצה  עם  .א
במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים באופן 

  המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. 

היועץ ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע אשר יגיע לידיו   .ב
  שור למועצה ו/או לכל הקשור בה, במהלך תוקפו של הסכם זה ואף לאחריו. הק

14. 

באחריות היועץ להימנע ממצב בו הוא עלול להיות בניגוד עניינים בין מתן השירותים   .א
  נשוא ההסכם למועצה, לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא  . 

הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים   .ב
  (, הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה. "הנוהל"חיצוניים ברשויות המקומיות, )להלן: 

אם חל שינוי במהלך ההתקשרות על פי הסכם זה, בתוכן הצהרותיו של היועץ בשאלון   .ג
ת ליועץ המשפטי של המועצה ולמסור לו שמילא על פי הנוהל, חובתו של היועץ לפנו

  בכתב את מלוא המידע הרלוונטי ולפעול על פי הנחיותיו. 

של  מילוי הוראות הנוהל הינו תנאי מהותי בהסכם זה, והפרתו הינה הפרה מהותית  .ד
  החוזה. 

" מסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד 2מצ"ב העתק הנוהל המסומן כנספח" א' 
  הימנו. 

15. 

או פיצויים אשר יגיעו למועצה מהיועץ בהתאם להסכם /מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו

זה או מכל מקור שהוא, או שכל סכום שעל המועצה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי 

או מועסקיו, תהיה המועצה רשאית לנכות /או עובדיו ו/או מחדלי היועץ ו/צד ג' בגין מעשי ו

ע ליועץ וכן תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה או שכר שיגי/מכל סכום ו

  או בגין ההסכם מהיועץ. /לשלם ליועץ כל סכום שיהיה עשוי להגיע לה על פי הסכם ו

16. 

  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.             

נתקבל כל מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כאילו 

ימי עבודה מעת מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ובמסירה ידנית, מעת  3כעבור 

  מסירתו. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום,                                     

   

  

 ____________________                    _____________________  

   היועץ                       המועצה                         
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  אישור עו"ד

  )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(

  עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:                                  אני הח"מ

  

    .                                                  ת.ז                                                        ה"ה.. 

    .                                                  ת.ז                                                        ה"ה.. 

  

ולחייב                      ח.פ.                                              וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד
  את התאגיד. 

  

____________________          ___________________  

  עורך הדין              חותמת                  
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   02/2011חוזר מנכ"ל  -נספח א

הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  יועצים חיצוניים 
   ברשויות המקומיות
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 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

 

  
  



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             33 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

 

  



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             34 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

  
 
   



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             35 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

 

  
  



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             36 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

  
  
  



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             37 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

  

  

  

  

   
 

 

 



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             38 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

  

  נספח ב'

דוגמה לפורמט אפשרי להצעה להפעלת תוכנית לשנת תשפ"ב עבור קול 
פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה  – 10307קורא 

  במערכת החינוך ובקהילה 

  להלן דוגמה חלקית לסוגי הפריטים שניתן לכלול בתוכנית . 
  יש למלא את מספר השעות ופירוט הפריטים והתפוקות. 

   
   א. בתי ספר יסודיים

  

  

  השירות הנדרש  מס' שעות  הערות/פרוט תפוקות

      
   

  הנעת התוכנית, פגישות ברשות * 

      
   

  הכנת מצגת הסברה  

      
   

  הכנה לשני בתיה"ס * 

הכנת מסמך הנחיות למורה להפעלת       
התוכנית ואישורו מול מועצת עין קניה 

  כרמל  -ואיגוד ערים שרון 

  * פיתוח והכנת תכני הדרכה מותאמים        

  תחקיר על סוגיות טבע מקומיות  *       

  העברת הפעילויות בבתיה"ס   *      

  מיון והגדרת המינים שנמצאו בפעילות  *       

      
ריכוז התוכנית : ניהול הקשר עם הרשות 

  ושותפים, דיווח לרשות   

      
* רכישת ציוד )יש לציין את הציוד 

  שיירכשומספר הפריטים ממנו( 

      
ריכוז חומרים ונתונים מבתיה"ס והכנת 

  מסמך מסכם 

  * הכנות ותיאומים לכנס מסכם         

  הפעלת כנס מסכם   *       



 מועצה מקומית עין קניה

להפעלה וליווי תכנית ליישום  פעילות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת ,  2021/23מכרז 

  החינוך ובקהילה בעין קניה  

             39 לקידום חינוך בנושאי סביבהלהפעלה וליווי תכנית  מקומית עין קניה,  הסכם מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  39/2021חוזה מס' 

  

  
 ב .גני ילדים 

  

  הערות/פירוט תפוקות 
  מס '

שעות/פריטים  

  השירות הנדרש  

  הנעת התוכנית, פגישה ראשונה ברשות           

  מפגשי הנחייה משותפות לגננות המשתתפות  *     

  העברת הפעילות לילדי הגנים  *       

יש לציין את הציוד שיירכש  (* רכישת ציוד       
   )ומספר הפריטים ממנו

      
    עם קשר, הכנות, תיאומים- התכנית ריכוז   

  לרשות  דיווח, שותפים ועם הרשות

      
פעילות חוץ משותפת     –פעילות משותפת  *

  לילדי הגנים . 

      
הפקת חוברת מודפסת המסכמת את כלל     *

  הפעילות החינוכית עבור ילדי הגן והרשות 
  


