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 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות מכרז .א
 הוראות כלליות  .1

לאגף  ]לפי שעות[ למתן שירותי יעוץ וליווי -"( מזמינה בזאת הצעות העירייה"עיריית עפולה )להלן:  .1.1
תכנון עיר ומחלקת הנדסה בעירייה, עבור פרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות 

הכל כפי שיפורט להלן בהרחבה ל ע"י צוות המאיץ במשרד התחבורה, השינוי" בו זכתה העירייה, המנוה
 "(השירותים)להלן: "מכרז זה על נספחיו לרבות בהסכם ההתקשרות במסגרת מסמכי 

העירייה  ידי-עלאשר ייבחרו ים מגוונים בתחום התכנון והביצוע כולל פרויקטים תחבורתי הנ"ל המיזם .1.2
ומשרד התחבורה, המקדמים תחבורה ציבורית בדגש על מסופים ונתיבי העדפה, תשתיות רכיבה על 

 נו ויבוצעו ע"י חברה מטעם משרד התחבורה בליווי צוות יועצים מקצועי. יתוכנכתיות, ויאופניים והל

ידי העירייה -בהתאם לכך, הזמנה למתן הצעות במסגרת מכרז זה, תישלח על מכרז זה הנו מכרז זוטא. .1.3
 למציעים הנכללים ברשימת הספקים של העירייה בתחום העיסוק של מכרז זה.

המכרז, אותם ניתן לרכוש במרכז התשלומים העירוני, החל תנאי להשתתפות במכרז הנו רכישת מסמכי  .1.4
 ש"ח )אשר לא יוחזרו בשום מקרה(.  500,  תמורת סך של 22/06/2022מיום 

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .1.5

רך חוקית העירייה תהא רשאית לחלק את השירותים בין הזוכים או לבצע התקשרות נוספת בכל ד .1.6
אחרת לצורך ביצוע השירותים, והכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהא כל טענה או 
תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת או מסירת חלק מהשירותים בלבד לביצוע, והנו מתחייב לבצע את 

 השירותים בהתאם לדרישות העירייה ולמחירים שהתחייב בהצעתו.

שינויים ו/או תיקונים  למכרז, להכניס ההצעות להגשת האחרון למועד עת, קודם בכל רשאית העירייה .1.7
 והתיקונים שינויים. ההמשתתפים הבהרה של לשאלותמסגרת תשובות ב או המכרז, ביוזמתה במסמכי

 כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של רוכשי המכרז. 

 פירוט השירותים .2

 : במסגרת מכרז זה שיידרש הזוכה שהצעתו תזכה לספק לעירייהעיקרי השירותים להלן 

במקביל לממשק עם היועצים מטעם משרד  ,השירותים המבוקשים בהצעה זו הינם יעוץ וליווי עבור העירייה
 את השלבים הבאים: בין היתר, התחבורה אשר יכללו 

 הבאים:גיבוש, דיוק וליווי הפרויקטים התחבורתיים בתחומים  .2.1

ולתכנית האסטרטגית של  130מתקני תשתית תפעולית לתחבורה ציבורית )בהתאם לתת"ל  .2.1.1
 היקף, מיקום, סוג מתקן ושלביות.  –משרד התחבורה( 

 ציר מתע"ן עירוני וצירי העדפה לתחבורה ציבורית. .2.1.2

 שבילי אופניים לצורכי יוממות. .2.1.3

 אזור מיתון תנועה והקמת מדרחוב במרכז העיר. .2.1.4

 רה למעסיק ביה"ח העמק.תכנית תחבו .2.1.5

 . תחבורה ועירוניות טקטית .2.1.6

 מערכת טכנולוגית לניהול קבלת החלטות מבוססות נתונים בתחום התחבורה .2.1.7
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 כתיבת חוו"ד מקצועיות בהתאם לדרישה .2.2

 לביצוע בקרה תכנונית על תכנון מפורט .2.3

את התחומים מסמך מדיניות חנייה עירונית שיכלול  כתיבת מסמכי מדיניות בנושאים שונים כדוגמת: .2.4
(, ניהול חנייה ברחוב ובחניונים, מדיניות 2016הבאים: קביעת מדיניות חנייה כנגזר מתקנות חנייה )

חנייה עבור מגוון אמצעי ניידות: רכב שיתופי, חשמלי, מסחרי, אופנועים, רכב כבד, אופנועים וכלים 
   זעירים )אופניים רגילים וחשמליים, קורקינטים, קולנועיות וכו'(.

 מכלול הפרויקטים ייבחנו בהתאמתם לנספחי התחבורה של תכנית המתאר הכוללנית לעפולה  .2.5
 )נספח תנועה ודרכים, נספח תחבורה ציבורית, נספח אופניים(.  215-0898114מס' 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיר את היקף העבודה הנדרש ולבצע שינויים בפירוט העבודה  .2.6
 ולם בכלליות את תחום העבודה המבוקש. באופן שהלעיל, המתואר 

עירייה הגורמים הרלוונטיים בעם  שוטפות ישיבות עבודהל להגיע )ככל ויידרש(יידרש  המציע הזוכה .2.7
, והכל על פי שיקול נוספים לעבוד בתיאום עם יועציםיידרש הזוכה בהתאם לצרכי העבודה. כמו כן 

 הדעת וצרכיה של העירייה.

אשר יידרש הזוכה לספק לעירייה המפורטים בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם מלוא השירותים והיקפם  .2.8
 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 זמנים למכרז לוח  .3

 מועד פעילות

 12:00בשעה  30/6/2022 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

  07/07/2022 ה על שאלות הבהרהמועד אחרון למענ

 12:00שעה  14/07/2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

   וכן, במכרז שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך תהא רשאית העירייהמובהר בזאת, כי 
 תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל -ההצעות  להגשת האחרון המועד את לדחות

 המכרז. פורסם בו באמצעי וכן המכרז כימסמ רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם, במכרז למשתתפים

סגורות ועליהן לרשום בכתב  מעטפות נפרדות 2 -על המציע לצרף במעטפת ההצעה 
 הצעת המשתתף )נספח ג(. - 2מעטפה מסמכי המכרז,  - 1מעטפה יד קריא: 

 

 

 

 



 

 
 

 למתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה -  12/22  זוטא מס' מכרז
 ____________________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                                             
 

5 

 קופת ההתקשרותת .4

אשר , חודשים 24למשך בין העירייה לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז זה תהא  תקופת ההתקשרות .4.1
 (. ההתקשרות" "תקופת)להלן:  הסכם ההתקשרות למכרז זהעל  חתימת הצדדיםממועד  תחל

תקופות  3-תקופת ההתקשרות בלהאריך את האפשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שמורה  לעירייה .4.2
יום  30, באמצעות הודעה בכתב של (ת האופציה"ו"תקופ )להלן:חודשים כל אחת  12נוספות בנות 

, ימשיכו ככל והעירייה תממש אילו מתקופות האופציה .למציע הזוכה בטרם סיום תקופת ההתקשרות
ימים ממועד קבלת ההודעה הנ"ל  14לחול תנאי ההסכם. המציע הזוכה, יידרש להמציא לעירייה בתוך 

 ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים חדשים ביחס לתקופת ההתקשרות המוארכת.

 להשתתפות במכרז תנאי סף .5

 : כללי .5.1

אים המפורטים התנ כלבמכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על  .5.1.1
. , ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלהבפרק זה להלן

 .הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף במכרז זה תיפסלנה

אין להגיש הצעה . במציע עצמוהמתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים  תנאי סף .5.1.2
באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל  המשותפת למספר מציעים, קיום תנאי סף בתאגיד קשור,

  גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

רשאית  העירייהתהיה  ,כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים ,למען הסר ספק יודגש .5.1.3
 לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

ידי עו"ד כהעתק -לשהם מאושרים ע -על כל מציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה  .5.1.4
 ידי המציע.-נאמן למקור. מציע שלא יצרף להצעתו מסמך כאמור, ייחשב כלא צורף על

 : המציע ניסיון .5.2

 כדלקמן: הבאים בתנאים המצטבריםבמכרז, על המציע לעמוד  להשתתפות מוקדם כתנאי

ממוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה או חבורה/ תנועה בעל תואר בהנדסת ת ציעהמ .5.2.1
 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. 

  תעודות והסמכותהעתק נאמן למקור של להוכחת תנאי זה, נדרש המציע לצרף.  

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים ה מהנדס רישויהמציע הינו  .5.2.2
 . 1958-והאדריכלים, תשי"ח

 מן למקור של תעודה תקפה על שמו. להוכחת תנאי זה, נדרש המציע לצרף את העתק נא 

השנים שקדמו להגשת ההצעה,  15 במהלךלפחות  שנים 10המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח של  .5.2.3
משרדי ממשלה/ חברות מוסדות תכנון/  /כיועץ תנועה ותחבורה עבור רשויות מקומיות

 ממשלתיות.
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תושבים  50,000 המונות רשויות מקומיותב מציע בעל ניסיון מוכח בהכנת תכנית אב לתחבורהה .5.2.4
 לפחות. 

 לעיל, נדרש המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון קודם,  4.2.4-ו 4.2.3הוכחת התנאים בסעיפים ל
 . 2כנספח א'וכן אישורים מטעם הרשויות להן סיפק את השירותים, בנוסח המצ"ב 

 מעמד משפטי .5.3

 ם במשותף.ידי מספר גורמי-המציע הנו יחיד או תאגיד רשום. אין להגיש הצעה על .5.3.1

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה תעודה -יצרף  יחידמציע שהנו  .5.3.2

אישור עו"ד בדבר  )ג(תעודת התאגדות,  )ב(נסח רשם חברות עדכני,  )א(יצרף:  תאגידמציע שהנו  .5.3.3
 מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בכל דבר וענין בקשר למכרז.

 במכרז מסמכים להשתתפות  .6

ידי עו"ד כהעתק נאמן -שהם מאושרים על -על כל מציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה  .6.1
 ידי המציע.-. מציע שלא יצרף להצעתו מסמך כאמור, ייחשב כלא צורף עללמקור

מעבר למסמכים והאישורים שנדרש המציע לצרף להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט לעיל, על כל  .6.2
 למכרז זה. 2" שבעמוד תכולת חוברת המכרזעתו את המסמכים המפורטים בטבלה "מציע לצרף להצ

 כמו כן, על כל מציע לצרף להצעתו קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז.  .6.3

 :, ימציא המציעציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידהלצורך  .6.4

 .חשבון רואה מס או יועץ או שומה פקיד ספרים כדין מאת ניהול על תקף אישור .6.4.1

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .6.4.2

, בנוסח המצ"ב 1976-תצהיר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.4.3
 . 4כנספח א'

 ערבות מכרז  .6.5

שמו לפקודת על  בנקאית כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות .6.5.1
 עד ליוםאלף שקלים חדשים(, שתהיה בתוקף לפחות  חמשת) ₪ 00,05, בסכום של עיריית עפולה

 .למכרז, ובנוסח זה בלבד 5כנספח א', בנוסח המצורף 2022/10/15

, על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה לזה המצורף יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות .6.5.2
 לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות. .מכרז זהלמסמכי 

להאריך את תוקף ערבות  יםהמציען מ באמצעות הודעה בכתב ת לדרושהעירייה תהא רשאי .6.5.3
. אי הארכת תוקף ערבות , ועל פי שיקול דעתהמצא לנכוןתיההצעה בתקופה נוספת, כפי ש

 ההצעה, על אף בקשת העירייה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.
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תחייב ההצעה  ,זכייתו במכרז על לעיל 5.5.1האמור בסעיף למציע עד לתאריך  העירייהם תודיע א .6.5.4
הארכת תוקף את המציע ן תהיה רשאית לדרוש מ והעירייה, את המציע עד לחתימת ההסכם עמו

ההסכם,  על פיהערבות עד לחתימת ההסכם והפקדת ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו 
 והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.

וכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל או מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הז .6.5.5
רשאית לחלט את הערבות, אשר  העירייהתנאי המכרז, תהא  לפילא יקיים התחייבות אחרת 

לתבוע נזקים  העירייהיחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של 
 , ככל ויידרש.ו/או סעדים נוספים

ימים מיום שניתנה הודעה על  30י המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך הערבות תוחזר ליד .6.5.6
 הזוכה במכרז.

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל -בהתאם למפורט לעיל  ערבות אליה תצורף שלא הצעה .6.5.7

 : המציען דרישת פרטים מ .6

יקול במסגרת הצעתו של המציע, לפי ש רשאיות או וועדת המכרזים או מי מטעמן, תהיינה העירייה .6.1
אסמכתאות או פרטים  אומסמכים  -מציע לצורך אימות או השלמת או הבהרה מן ה, לדרוש ןדעת

ת לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת וורשאי ,המלא םלשביעות רצונ ,נוספים המפורטים בהצעתו
 והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.  ,ההצעות

 עיניה ראות לפי מסקנות העירייה להסיק רשאית כאמור שהואכל פרט או מסמך למסור המציע סרב .6.2
 .ההצעה את לפסול ואף

  :הליך הבהרות .7

 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת, 12:00בשעה  2022/06/30 ליוםעד שאלות הבהרה ניתן להמציא  .7.1
yardeng@afula.muni.il 04-6520447מס' . יש לוודא כי הפניה התקבלה בעירייה בטלפון. 

, את הפניות ירכז אשר, מסכם מסמך יוכן ,ככל ויידרש ההבהרות הליך בעקבות: בהרותמסמך ה .7.2
 .אשר יפורסם באתר העירייה, למציעים ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות ,השאלות

 ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. להצעתו,מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף  .7.3

 מחירהנחיות למילוי הצעת האומדן ו .8

כל השירותים עבור , )לא כולל מע"מ(לשעת ייעוץ אחת ₪  350הנו בסך של כרז זה האומדן במסגרת מ .8.1
 כל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות במתן השירותים.הנדרשים במכרז ו

 שעות ייעוץ. 400 -העירייה מעריכה כי הזוכה יידרש לספק לה במסגרת מכרז זה שירותים בהיקף של כ .8.2
מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להזמין כמות כלשהי של שעות עבודה, וכי הזוכה שיזכה עם זאת 

במכרז יהא זכאי לקבל תמורה אך ורק עבור שעות ייעוץ שסיפק בפועל לעירייה, על פי דרישתה ושיקול 
 דעתה הבלעדי של העירייה. 

שעת לעלות הנחה ביחס  % זאחו שיינתן באופןלמכרז  כנספח גהמצ"ב  המציע חייב למלא את הצעתו .8.3
במקום וירשום את הצעתו  )לא כולל מע"מ(, לשעת עבודה₪  350המוערכת כאמור בסך של  ייעוץ אחת

  אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.. בספרות ובמילים -המיועד לכך 
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 הגשת ההצעה .9

עות הנחתה בתיבת המכרזים , באמצ12:00בשעה  2022/70/14מיום את ההצעה יש להגיש לא יאוחר  .9.1
בעפולה, במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, עליה יצוין מספר  47במשרדי העירייה ברח' חנקין 

 ושם המכרז בלבד, ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים באופן שימנע את התפרקותה. 

 יהן לרשום בכתב יד קריא: סגורות ועל מעטפות נפרדות 2 -על המציע לצרף במעטפת ההצעה  .9.2

 הצעת המשתתף )נספח ג'(  - 2מעטפה מסמכי המכרז,  – 1מעטפה 

. הצעה שתוגש במועד בלבד על אחריות המציעחלה הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל האחריות ל .9.3
 מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.

ההצעה תוגש בעברית. מסמכים . המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף, שאינו נדרש במפורש .9.4
 יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור. –שאינם בעברית או באנגלית 

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות השירותים, הסכים  .9.5
דע האפשרי, בדק את כל לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש הצעתו, קיבל את מלוא המי

הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או 
 תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

 הנחתה בתיבת המכרזיםההצעה תוגש על ידי  .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .9.6
אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה. הצעה שלא ולא באמצעות כל דרך 

  תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר לשולחה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .9.7

לות הבהרה )ככל ותשובות לשא, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, מכרז זהכל עמוד בחוברת  .9.8
, לרבות ההסכםהמציע ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו.  בחותמת מוייחתוישלחו( 

בחותמת  –בחותמת המציע ובחתימתו, וביתר העמודים  ההסכםנספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של 
ורשי ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה/מ

 חתימה מטעם המציע. 

 בהם האמור את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע - לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .9.9
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן

 ההוראות אחר ימלא לא אוזה במכרז  הנדרשיםהמסמכים  אחד את להצעתו יצרף לא במקרה שמציע .9.10
 שאינם או מדויקים כלא יתבררוש יםטבפר או ינקוב המסמכים הגשת אופן בדבר לעיל שפורטו

 הנמקה חובת עליה שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול העירייה, לפיתהא רשאית אמיתיים, 
 ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר. זו תהיה אם גם את הצעתו,  לקבל שלא

נוי או תוספת בגוף המסמכים ובין , בין על ידי שיעל נספחיו כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז .9.11
 או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.  נלווהבמכתב 

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .9.12

במכרז  מציעיחולו על ה ,כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה .9.13
 רז.ולא יוחזרו לו, ובכלל זה הוצאות רכישת מסמכי המכ
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 תוקף ההצעה .10

ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור  .10.1
על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, תכריז בו מהצעתו. בנסיבות אלה ועדת המכרזים 

 להתקיים במציע תנאי סף להשתתפות במכרז. ימשיכוובלבד שבמועד קבלת ההחלטה 

ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה,  .10.2
 ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

 בדיקת ודירוג ההצעות .11

הצעה שלא  .עמידת ההצעות בתנאי הסף וצירוף כל המסמכים הנדרשיםבשלב זה תיבחן  -שלב א'  .11.1
ה כל המסמכים הדרושים תפסל. אין באמור כדי עמדה בדרישות הסף של המכרז או לא צורפו אלי

 לפנות למשתתפים בפניה להשלמת מסמכים במקרים שתמצא לנכון.  העירייהלגרוע מסמכות 

מנכ"ל ( 1)המקצועיים שלהלן: דרגים את המקצועית שתמנה ה ועדועדת המכרזים תקים  -שלב ב'  .11.2
 ;מתכננת עירונית, אגף תכנון עיר )חבר(( 3))חבר(;  מהנדסת הוועדה לתכנון ובניה (2)העירייה )חבר(; 

 "(. הועדה המקצועיתיועץ משפטי )משקיף( )להלן: "( 5))חבר(  נציג מחלקת הנדסה( 4)

מובהר, כי התייצבות  ראיונות אישיים.להוועדה המקצועית תזמן את כל המציעים שעברו את שלב א'  .11.3
ידי -שיוזמן על לראיוןמציע שלא יתייצב  במכרז זה. תנאי חובהמהווה  לראיון בפני הוועדה המקצועית

 הוועדה, תבוטל הצעתו.

חברי הועדה המקצועית יבחנו את המועמדויות של כלל המועמדים שעברו לשלב ב' ושהתייצבו בפניהם  .11.4
 ידי הועדה המקצועית, וינקדו את ההצעות בהתאם למפורט להלן:-ליום המרוכז שייערך כאמור על

 

 :ים, ייבחן בין היתר על פי הקריטריונים שלהלןדומ שירותיםהמציע בקשר לביצוע טיב ניסיון  .11.5

רית ניסיון בהכנת תכניות שונות הנוגעות לצורך בעמידה ביעדי חישמול התחבורה הציבו .11.5.1
 ;בהתאם למדיניות משרד התחבורה

 ;ניסיון בגיבוש תכניות פיתוח למערכות הסעת המונים ותחבורה ציבורית בדגש על מחוז צפון .11.5.2

 ;פנייםניסיון בהכנת תכנית אב לניידות/ תחבורה ציבורית, הולכי רגל ורוכבי או .11.5.3

 ניסיון בהכנת תכנית אב לאופניים; .11.5.4

 ;ניסיון בליווי תכניות להקמת מדרחוב ומיתון תנועה במרכז העיר .11.5.5

 ;ניסיון בגיבוש וליווי פרויקטים בתחום התחבורה הטקטית .11.5.6

 ;ניסיון בכתיבת מסמכי מדיניות בנושא חנייה עירונית .11.5.7

 ניקוד רכיב מס'
 נק' 30עד  זון המציע באספקת השירותים נשוא המכרניסיטיב  1
 נק' 20עד  שביעות רצון הממליצים 2
 נק' 20עד   במסגרת הריאיון האישי התרשמות כללית של חברי הוועדה מן המציע 3

 נק' 70סה"כ עד  
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ניהול קבלת החלטות מבוססות  ניסיון בפיתוח מודלים, שיטות, ניתוח ועיבוד ביג דאטה לצורכי .11.5.8
 .נתונים בתחום התחבורה

 עובדים(. 2,000ניסיון בבניית תכנית אסטרטגית לתחבורה עבור מעסיקים )מעל  .11.5.9

הוועדה המקצועית תמציא לוועדת המכרזים טבלה מרוכזת ובה הניקוד המשולל של כלל  -שלב ג  .11.6
המציעים )נספח ג(, ותנקד אותן על המציעים. לאחר מכן, ועדת המכרזים תפתח את הצעות המחיר של 

 : נקודות 30פי הנוסחה שלהלן, כאשר הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל 

 

 כאשר:
A  = ההצעה הכספית הנבחנת 
B =  ביותר הזולהההצעה הכספית 
C = [ 30המשקל שנקבע להצעת המחיר ]'נק 
D = להצעה. ניקוד הצעת המחיר 
 
 

לעיל( עם ציון המחיר )כמפורט  11.4ועדת המכרזים תשקלל את ציון האיכות )כמפורט בסעיף  -שלב ד  .11.7
  תוכר כהצעה הזוכה במכרז זה. -לעיל(. ההצעה שתקבל את מירב הנקודות  11.5בסעיף 

 2מציעים. במקרה כאמור, יוכרו  2העירייה תהא רשאית לפצל את השירותים נשוא מכרז זה בין  .11.8
 כהצעות הזוכות במכרז זה. –את הניקוד הגבוה ביותר  ההצעות שתקבלנה

 העירייה, תהא רשאית לפנות לשם אימות הפרטים המופיעים בהצעה לכל גורם שימצאו לנכון לשם כך. .11.9

העירייה תהא רשאית לבטל את המרכז, אם תוגש הצעה אחת בלבד, והנה שומרת לעצמה את הזכות  .11.10
גבוהה ביותר או כל הצעה שהיא לרבות בשל ניסיונה שלא לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל ה

 וניסיון אחרים עם המציע בעבר, וכן הנה רשאית שלא לקבוע זוכה אם לדעתה לא נמצא מציע מתאים.

ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו מכל סיבה  השירותיםשלא לבצע את  העירייהאם תחליט  .11.11
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, לא 

 טענה מכל סוג שהוא.

 הסכם התקשרותחתימה על הודעה על זכיה ו .12

 העירייה תמסור למשתתפים הודעה בכתב על זכייתם או אי זכייתם במכרז. .12.1

על ידי העירייה, יידרש הזוכה להמציא לעירייה בתוך המועד שייקבע בהודעת  ההסכםכתנאי לחתימת  .12.2
את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים  -שתשלח לזוכה מטעם העירייה שה הדרי

 לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על קיום ביטוחים. ,למכרז זה כנספח בבהסכם ההתקשרות המצ"ב 

תהיינה אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה  .12.3
להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות  -ת והמכרזים רשאי ועדתהעירייה ו

המציע בגין כל נזק ן שצורפה על ידי המציע להצעה. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להיפרע מ
 נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

C 
A 

B 
    D 
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היה ומכל סיבה  .נת עבודההזמובמהעירייה תקציבי במתן אישור  מותנת השירותיםתחילת ביצוע  .12.4
ולמציע במכרז לא תהא כל עילת  ,, יתבטל המכרז ותוצאותיותשלח הזמנת עבודה כאמורשהיא לא 

 תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 העירייה רשאית תהא ,ונהרצ לשביעות התחייבויותיו אחר הזוכה מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .12.5
 ביטול על לזוכה להודיע ,ההתקשרות הסכם על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך

 .חדש למכרז ביציאה צורך ללא וזאת ,הבא אחריו במקום שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם,

 ביטוחים: .13

 1ב'כנספח ביטוחים המצורף הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת  .13.1
 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה. 7, זאת בתוך למסמכי המכרז

 .מוניטין ובעלת מוכרת ביטוח חברת באמצעות הזוכה המציע חשבון על יערכו הביטוחים .13.2

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( .14

ה, ידעה על הזכיימים מיום קבלת ההו 14מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .14.1
 . ההסכםלהבטחת התחייבויותיו ולביצוע  ,אלף שקלים חדשים( )עשרת ₪ 10,000בנקאית ע"ס  ערבות

 .2ב'כנספח יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף  60תהא לתקופת ההסכם ועוד  הערבות .14.2

לה עולה כי היא הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח ש: הצעה תכסיסנית .15
הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל. מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות 

 בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.

העירייה תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. המציעים מוותרים בזאת על  :ביטול המכרז .16
 ל אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.סעד ש

 המכרז עיון במסמכי .17

בהתאם ובכפוף לקבוע המכרז  ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש עיון במסמכי .17.1
, ובהתאם 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח ,1987-)ט( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח22בסעיף 

 להלכה הפסוקה.

חלקים : "חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלןמציע הסבור כי  .17.2
 (, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:"סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .17.2.1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .17.2.2

 פרדה פיזית. במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה ה .17.2.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים  .17.3
 אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של  .17.4
עות המציעים המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצ

 האחרים.
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יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים  .17.5
 בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

הגדירם  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע .17.6
כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן 

 ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם  .17.7
 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 שונות .18

הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה תהיה סמכות השיפוט המקומית  .18.1
 ולו בלבד. נצרתנתונה לבית המשפט המוסמך בעיר 

בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין מובהר בזאת, כי המציע שיזכה במכרז זה, יהא  .18.2
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי ו/או מי מ הזוכהוצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין 

, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות הזוכהמטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין 
 שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

 .הצורך פיל שיידרש ככל הצעות לקבלת פניות או/ו נוספים מכרזים לפרסם הזכות את שומרת העירייה .18.3
 ממכרז זה.  שונים בתנאים או תנאים באותם שיהיו יכול הצעות לקבלת הפניות או/ו הנוספים המכרזים

. לעירייהוכל הזכויות בהם שמורות  העירייה,מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צורפותיהם הינם רכוש  .18.4
 שהו.אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כל

במסמכי גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת  .18.5
 העירייה, יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל המכרז או בהסכם על נספחיו

 .בענייןבבקשה שתיתן הוראות 

ת ו/או אחריות של המציעים ובכלל כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבו .18.6
 הקבועות במסמכי המכרז  ו/או בכל דין. העירייהזה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של 

 
 בכבוד רב,

 עיריית עפולה
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 פרטי המציע - 1נספח א' 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מעמד המציע
 צורת ההתאגדות של המציע         חברה         שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________
 
 

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע
 
 

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
  

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 אישור עו"ד

( מאשר את "המציע"של_________________________ )להלן:  אני הח"מ ________________, עו"ד
 מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע. 

 
____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                         
 
 
 
 
 
 
 

  שם המציע
  כתובת המציע

  מספר טלפון
  מספר נייד

  מספר פקס
  (E-MAILכתובת דוא''ל )
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 ון קודם של המציעמידע בדבר ניסי - 2נספח א'
הח"מ ____________ ת.ז ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני

_ )להלן: ________________ת להוכחת עמידזו לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי 
ידי עיריית עפולה למתן שירותי -שפורסם על 12/2022מכרז זוטא ב 4.2 הסף המפורטים בסעיף( בתנאי "המציע"

 "(.המכרז)להלן: "ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה 

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 .ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו, ומוסמך במציע _____________הנני מכהן/ת בתפקיד __ .א

י המוסד להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה יד-בעל תואר בהנדסת תחבורה/תנועה ממוסד המוכר על המציע .ב
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. 

 .1958-רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"חמהנדס רישוי ה המציע .ג

השנים שקדמו להגשת ההצעה, כיועץ תנועה  15 במהלךלפחות  שנים 10המציע בעל ניסיון מקצועי מוכח של  .ד
 מוסדות תכנון/ משרדי ממשלה/ חברות ממשלתיות. /ותחבורה עבור רשויות מקומיות

 תושבים לפחות.  50,000ברשויות מקומיות המונות ון מוכח בהכנת תכנית אב לתחבורה המציע בעל ניסי .ה

 מטעם בנוסח המצ"ב להלןב יד קריא, ולצרף אישורים/המלצות נא למלא את הטבלה שלהלן בכת ,
  ג לעיל.-נטיות בנוגע להוכחת התנאים המפורטים בסעיפים ב והרשויות הרלוו

 
 

 

עבור רשויות  ניסיון מקצועי כיועץ תחבורה -נא לפרט בטבלה זו 
 מקומיות/מוסדות תכנון/משרדי ממשלה/חברות ממשלתיות

 

אם  V-נא לסמן ב פירוט השירותים משך ומועד מתן השירותים שם הרשות
 צורף המלצה/אישור
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 המצ"ב בעמוד הבאבדבר ניסיון מקצועי בנוסח  ים מטעם רשויותנא לצרף אישור

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

                             
 חתימה                  

 עורך דין אישור
אני עו"ד ___________ מר' _____________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________התייצב/ה בפני 

/ שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר  מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

             
 חתימה        תאריך  

עבור רשויות  ניסיון מקצועי כיועץ תחבורה -נא לפרט בטבלה זו 
 מקומיות/מוסדות תכנון/משרדי ממשלה/חברות ממשלתיות

 

אם  V-נא לסמן ב פירוט השירותים משך ומועד מתן השירותים שם הרשות
 צורף המלצה/אישור

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

ניסיון בהכנת תכנית אב לתחבורה ברשויות  -נא לפרט בטבלה זו 
 תושבים לפחות 50,000מקומיות המונות 

 

אם  V-נא לסמן ב פירוט השירותים משך ומועד מתן השירותים שם הרשות
 צורף המלצה/אישור

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 



 

 
 

 למתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה -  12/22  זוטא מס' מכרז
 ____________________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                                             
 

16 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 יריית עפולהע

 ג.א.נ.

 למתן שירותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה 12/2022מכרז זוטא הנדון: 
 

החתום מטה מאשר בזאת כי _________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 
 שירותים הבאים :הת א"(, ביצע עבורנו המציע"

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 שם הגוף מקבל השירות:________________________. .1

 ____________ מועד סיום העבודות:________________מועד תחילת העבודות:______ .2

 פירוט העבודות:________________________________________________________ .3

 
 

 המציע: י"ע שניתן על ביצוע השירותים דעת חוות

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 :פרטי נותן חוות הדעת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תאריך :__________        ____________ :חתימה

 
 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  שם הרשות
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות-3נספח א'
 

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

וזר בשם ח באופן בלתי מצהיר/ה ומתחייב/ת  _______________ז. .ת _________________ הח"מ  אני
ידי עיריית עפולה למתן שירותי -שפורסם על 12/2022מכרז זוטא בקשר ל (,"המציע") ___________________

 :כדלקמן , ("המכרז)להלן: " ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה בת קיימה במסגרת מיזם "רשויות השינוי"

 אני מוסמך להתחייב בשם המציע ומנהליו. .1

 ראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.אני נושא המשרה אשר אח .2

 ההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. .3

הצעת המציע למכרז לא הוצגה בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 א מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.לא  הייתי מעורב בניסיון להני .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 ל להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכו .8

 הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים

אני מצהיר כי נכון ליום זה, המציע אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם  .1
 לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.  , למכרז זה

ושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי או אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנ .2
אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המציע לספק לה, היה ויבחר כזוכה 

 במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

במסגרת מתן שירותים שיש אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה  .3
עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור 

 לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות. 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא  .4
 צב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל. במ

אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך ורק  .5
לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע האמור וכן 

 לא לעשות בו כל שימוש אחר.
 

 
_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 4נספח א'
 
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

לומר  עלי כי כחוק שהוזהרתי ____, לאחר__שמספרה _____ ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן  ,בכתב  ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את

)להלן:   ________________ שמספרה  _______________ בשם, התצהיר את הח''מ מגיש אני
 .מורשה חתימה אני בה "(,המציע"

"( החוק" –)להלן  1976 -להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר זה נעשה בהתאם  .1
ידי עיריית -שפורסם על 12/2022מכרז זוטא בלהגשת הצעה במסגרת וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה 

 ."(המכרז)להלן: " עפולה למתן שירותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה

או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל זיקה /עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו .2
הרי שעד למועד האחרון  -אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות 

 להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 
 

________________ 
 חתימה+ המצהיר שם

 
 

  אישור
 

__ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר ____אני, עורך דין _______
זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

 ם הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לעונשי
 

___________________                        ___________________ 
 חתימה          חותמת        
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  )ערבות השתתפות( נוסח ערבות למכרז - 5נספח א'

 
 

 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות(
 
 

 תאריך __________
 

 לכבוד
 עיריית עפולה

 
 הנדון: כתב ערבות מס' _________________

"(, אנו ערבים בזה המציע" –)להלן  , ע.מ/ח.פ _______________לבקשת _________________ .1
כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 

מכרז  עםבקשר  מן המציע"(, שתדרשו סכום הערבות)להלן: " (אלף שקלים חדשים משתח)₪  5,000
ידי עיריית עפולה למתן שירותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה )להלן: -שפורסם על 12/2022זוטא 

 "המכרז"(.

ום )שבעה( ימים מי 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד לסכום הערבות, תוך  .2
דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג 
לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, 

גד , או לפתוח בהליך משפטי נהמציעובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת 
 .המציע

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות,  .3
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום 

י יתרת הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגב
 סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

נכון למועד ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .4
 כתב ערבות זו.

 ועד בכלל.  15/10/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. הנ"ל,לאחר  .6

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .7
 
 

בוד רב,בכ           
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 הצהרת המציע - 6נספח א'
 הצהרת המציע

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם  ______________ 
ידי עיריית -שפורסם על 12/2022מכרז זוטא  "( מצהיר בזאת, בקשר עםהמציע" )להלן: שמספרו ______________

 "(, כדלקמן:המכרז)להלן: " רותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורהעפולה למתן שי

כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע הציוד, המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים,  .1
לא ידוע לי על קיומה של מניעה  - , ונכון למועד הגשת הצעת המציענשוא המכרזהנדרשים  והעבודות השירותים

כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי 
 , הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.ההסכםהמכרז, 

 הוראות המכרז. ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים ,כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי .2
המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז,  וההסכם
 על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.  ההסכם

הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים  .3
 ות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.למכרז זה הסכם, הבנ

הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא  .4
 המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

 -ו''התשנ אדם, כח ידי קבלני על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה אדם, חוכ חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .5
1996. 

 כל ידועים לי/למציע וכי נשוא המכרז, השירותים לביצוע העירייה דרישת למציע/ידועה ומובנת לי כי מצהיר, הנני .6
 ובמועדן. , כאמור, במלואןהשירותים ביצוע לצורך הנתונים הרלוונטיים או/ו העובדות או/ו המידע

תתקבל,  ואם ההצעה להלן לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העירייה שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .7
 בלוחות העמידה עניין לרבות פיו,  על המכרז ולפעול למסמכי שצורף כפי ההסכם על לחתום מתחייב המציע/אני

 המכרז. במסמכי כמפורט הזמנים

 והמוחלט דעתה הבלעדי בהתאם לשיקול המכרז, והכל את לבטל הזכות לעירייה שמורההנני מצהיר כי, ידוע לי, ש .8
 הנמקה. חובת עליה שתהא העירייה ומבלי של

ובהתאם לחוק  1991 -המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א .9
, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, 1987 -מום, תשמ"זשכר מיני

 ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

 ל,"הנ כנדרש בתקנות עבודה מנהל למנות חייב אהיה זה, למכרז העירייה בקשר עם התקשרות בכל כי לי, ידוע .10
 דין כל י"ועפ מהתקנות מהוראות הפקודה, המתחייבת כלשהיא באחריות ישאוי לא מטעמה מי או/והעירייה ו

 מפקחי י"ע הניתן בטיחות, צו לקיים החובה כקבלן המבצע עליו שחלה למציע /לי ידוע כן כמו הבטיחות. בנושא
 בדים,העו של ורווחה גהות שיפור, צו או סכנה, המהווים חומרים ציוד או או מכונות של בטיחות בדבר עבודה,
 הפרה ומהווה עבירה הינו החוק, הוראות מילוי אי 1954. -ד"תשי העובדים, על ארגון הפיקוח חוק י"עפ כנדרש
 שייחתם ביו המציע לעירייה. ההתקשרות הסכם

 
  ___________________תפקיד אצל המציע:   ___________________שם:

 
 ___________________  חתימה+חותמת:  ___________________ תאריך:

 
 

 אישור
אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו 
בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הצהרתו וחתם עליה בפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 
___________________                                                               ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובד הרשות - 7נספח א'

 ה ניגוד עניינים והעדר קרבבדבר העדר  תצהיר
 לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

  ע.מ/ח.פ , תצהיר זה מטעם ________________ מגישהח''מ שם _______________, ת.ז _______________,  אני
מכרז  "(, בקשרהעירייה"(, ובתמיכה להגשת הצעת המציע לעיריית עפולה )להלן: "המציע: "להלן_____ )________

 ."(המכרז)להלן: " עירייה למתן שירותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורהידי ה-שפורסם על 12/2022זוטא 

 :ותהבא דיןלידיעתי הוראות ה ובאוהנני מצהיר בזאת כי ה .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד : "הקובע כדלקמן )נוסח חדש(, לפקודת העיריות (א) א 122סעיף  .1.1
וזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא אח שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב"  יהיה צד לחוזה או

"חבר המועצה לא  המקומיות הקובע: כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויותהשל  (א)12כלל  .1.2
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא  –"חבר מועצה"  לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זהיהיה צד 

 ;יטה בולאו קרובו בעלי ש

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין,  הקובע כי: (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א) 174סעיף  .1.3
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -ידי בן במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על

 למענה". עבודה המבוצעת

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

 סוכן או שותף. בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו: בין חברי מועצת העירייה אין לי .2.1

או ברווחיו של התאגיד  אחוזים בהונו 10יש לאחד מהם חלק העולה על אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, ש .2.2
 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 נה.הצהרה לא נכו רשאית לפסול הצעתי אם יש לי קרבה לעיל, או אם מסרתי תהאהעירייה שידוע לי  .2.4

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

אין בהתקשרות עם העירייה או בביצוע כל ההתחייבויות על פיה כדי להעמידני במצב של ניגוד עניינים עם העירייה  .2.6
 ואני עומד בכל תנאי הכשירות הקבועים בחוזר המנכ"ל.

העיריות, לפיהן מועצת  לפקודת (3)א'  122וראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אמור לעיל כדי לגרוע מהבאין  .3
לפקודת העיריות  (א)א'  122התקשרות לפי סעיף  מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר 2/3העירייה ברוב של 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 אישור
אשר ______, כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' __________________ מאשר בזה ________ עו"ד אני, 

_______, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה ____זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה ___
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________  _________________ 
 חתימה                חותמת        
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 הסכם התקשרות - בנספח 
 

 הסכם התקשרות
 שנחתם בעפולה, ביום _______ לחודש ______ שנה_______.

 
 עיריית עפולה   בין:

 , עפולה47כתובת: רח' יהושע 
 טל: __________, פקס: ____________

 דוא"ל : _________________________
 ("המזמינה"" או "העירייה)להלן: 

 מצד אחד                                                                             
 

 __________________________לבין:                  
 ת.ז/ח.פ  _____________________                          
 __________כתובת: _______________________ 
 טל:_________________, פקס:______________ 
 דוא"ל: ________________________________ 
 ("היועץ")להלן:  
 מצד שני                   

 
שירותי יעוץ וליווי ]לפי שעות[ לאגף תכנון עיר למתן  12/2022מס'  זוטאמכרז והמזמינה פרסמה  :הואיל

בור פרויקטים לתחבורה בת קיימא במסגרת מיזם "רשויות השינוי" בו ומחלקת הנדסה בעירייה, ע
בהרחבה במסגרת  שפורטהכל כפי וזכתה העירייה, המנוהל ע"י צוות המאיץ במשרד התחבורה, 

 "(השירותים" -" והמכרז")להלן: זה מסמכי מכרז זה על נספחיו לרבות בהסכם ההתקשרות 

 ;"לוהצעתו של היועץ זכתה במכרז הנ :והואיל

והיועץ מצהיר בזאת, כי הנו בעל הידע, הניסיון המקצועי והמומחיות בתחום השירותים הנדרשים  והואיל:
 וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצועם, הכול בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בהסכם זה;

 ת הסכם זה; והצדדים מעוניינים לקבוע ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם בהתאם להוראו :והואיל

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

למניעת כל ספק, מצהיר בזאת היועץ כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  .1.2
 זה, לרבות מסמכי המכרז, כי קרא אותם והבין את תוכנם, וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש.

 מתנאים במכרז. סטייה שפורטו ההתקשרות כפי לביצוע הסף תנאי בכל לעמוד מתחייב היועץ .1.3
 לכך מאת המזמינה.  בכתב אישור היועץ קיבל אם אלא ,ההסכם של יסודית אלה תהווה הפרה

אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי ההסכם על ידי היועץ או אי התחשבות בו על ידו, לא תקנה ליועץ  .1.4
לת תשלום מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי המזמינה זכות כלשהי לקב

 בעניין זה.
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הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זיכרון דברים, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר  .1.5
 קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

ת בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל לצורך כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם נוחו .1.6
 פירושו.

 :המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם .1.7

 .1נספח ב' - אישור בדבר קיום ביטוחים .1.7.1

 2נספח ב' -ערבות להסכם )ערבות ביצוע(  .1.7.2

 הצעתו החתומה של היועץ במכרז. .1.7.3

 להסכם. המכרז עצמו על תנאיו ונספחיו, לרבות הנספחים הנלווים  .1.7.4

 מונחים והגדרות  .2

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים הפירושים שבצדם:

עיריית עפולה, לרבות נציגיה המורשים והמוסמכים מראש ובכתב  – "העירייה" אוהמזמינה" " .2.1
לחתום בשמה של המזמינה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, 

למעט באותם עניינים בהם מוקנית  ,תימה של העירייהאלא אם נחתמו על ידי מורשי הח
 הסמכות בהסכם זה לנציג העיריה;

ידי המזמינה ובמסגרת זו יהיה רשאי -מי שימונה מעת לעת על – "נציג העירייה"  או"המנהל"  .2.2
לבדוק את תפקודו של היועץ והשירותים הניתנים על ידו במשך תקופת ההתקשרות. כן הוא 

ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות המזמינה והוראותיו הוא ליועץ.  רשאי לבדוק את אופן
 כנציג עירייה הראשון ישמש מר כפיר בזק, דובר העירייה;

לרבות נציגיו של היועץ, חליפיו ויורשיו, לרבות מורשיו המוסמכים וכל קבלן משנה  –" היועץ" .2.3
 הפועל בשמו או בשבילו במתן השירותים או חלק מהם;

כל הפעולות שעל היועץ לבצע בהתאם להסכם על נספחיו, לרבות השלמתן   – ""השירותים .2.4
 ובדיקתן.

 השירותים שיינתנו על ידי היועץ .3

השירותים המבוקשים הינם יעוץ למזמינה. מובהר, כי שיידרש היועץ לספק עיקרי השירותים להלן 
 ללו את השלבים הבאים: יכשיועצים מטעם משרד התחבורה במקביל לממשק עם  וליווי עבור העירייה,

 גיבוש, דיוק וליווי הפרויקטים התחבורתיים בתחומים הבאים: .3.1

ולתכנית האסטרטגית  130מתקני תשתית תפעולית לתחבורה ציבורית )בהתאם לתת"ל  .3.1.1
 היקף, מיקום, סוג מתקן ושלביות.  –של משרד התחבורה( 

 ציר מתע"ן עירוני וצירי העדפה לתחבורה ציבורית. .3.1.2

 ים לצורכי יוממות.שבילי אופני .3.1.3



 

 
 

 למתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה -  12/22  זוטא מס' מכרז
 ____________________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                                             
 

24 

 אזור מיתון תנועה והקמת מדרחוב במרכז העיר. .3.1.4

 תכנית תחבורה למעסיק ביה"ח העמק. .3.1.5

 תחבורה ועירוניות טקטית.  .3.1.6

 מערכת טכנולוגית לניהול קבלת החלטות מבוססות נתונים בתחום התחבורה .3.1.7

 כתיבת חוו"ד מקצועיות בהתאם לדרישה .3.2

 .בקרה תכנונית על תכנון מפורט .3.3

מדיניות בנושאים שונים כדוגמת: מסמך מדיניות חנייה עירונית שיכלול את כתיבת מסמכי  .3.4
(, ניהול חנייה ברחוב 2016התחומים הבאים: קביעת מדיניות חנייה כנגזר מתקנות חנייה )

ובחניונים, מדיניות חנייה עבור מגוון אמצעי ניידות: רכב שיתופי, חשמלי, מסחרי, אופנועים, 
 זעירים )אופניים רגילים וחשמליים, קורקינטים, קולנועיות וכו'(.   רכב כבד, אופנועים וכלים

מכלול הפרויקטים ייבחנו בהתאמתם לנספחי התחבורה של תכנית המתאר הכוללנית לעפולה  .3.5
 )נספח תנועה ודרכים, נספח תחבורה ציבורית, נספח אופניים(.  215-0898114מס' 

ף העבודה הנדרש ולבצע שינויים בפירוט העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיר את היק .3.6
 לעיל.המתואר 

עירייה. כמו כן יידרש הגורמים הרלוונטיים בעם  שוטפות ישיבות עבודהללהגיע יידרש  היועץ .3.7
 , והכל על פי שיקול הדעת וצרכיה של העירייה.נוספים לעבוד בתיאום עם יועצים

היו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לספק לעירייה, י היועץמלוא השירותים והיקפם אשר יידרש  .3.8
 של העירייה. 

האחריות המלאה והבלעדית למתן השירותים על כל הכרוך והנובע מכך, במהלך תקופת  .3.9
ההתקשרות, תחול על היועץ בלבד. היועץ מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה או דרישה, כספית 

 ו/או הסכם זה ו/או ביצועם. או אחרת, כלפי המזמינה ו/או נושאי תפקיד בה, בקשר עם המכרז

ידי המנהל, וכן ליתן את כל השירותים למזמין -היועץ מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיוקצב לו על .3.10
 באופן שוטף ורצוף בתקופת ההסכם.

 תקופת ההתקשרות .4

חתימת ממועד  אשר תחל, חודשים 24למשך תהא  היועץלבין  המזמינהבין  תקופת ההתקשרות .4.1
 (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  זהשרות הסכם ההתקעל  הצדדים

 3-תקופת ההתקשרות בלהאריך את לפי שיקול דעתה הבלעדי,  האפשרות,שמורה  למזמינה   .4.2
, באמצעות הודעה בכתב (ת האופציה"ו"תקופ )להלן:חודשים כל אחת  12תקופות נוספות בנות 

  .בטרם סיום תקופת ההתקשרותליועץ יום  30של 

זה, בכפוף לכך  סכםה אילו מתקופות האופציה, ימשיכו לחול תנאיתממש  והמזמינהככל    .4.3
ערבות ביצוע ואישור  -ימים ממועד קבלת ההודעה הנ"ל  14בתוך  ימציא למזמינה שהיועץ

 .ביטוחים חדשים ביחס לתקופת ההתקשרות המוארכת
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 מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא למזמינה הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה .4.4
ימים מראש. הפסקת  30הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן ליועץ 

ההתקשרות לא תקים ליועץ כל תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה, מכל מין וסוג שהוא, למעט 
 עד למועד הפסקת ההתקשרות.  בפועל הזכות לקבלת התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו

יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת למזמינה עפ"י כל דין ו/או עפ"י  בביטול ההסכם לא .4.5
 ., ככל וייגרמוההסכם, לרבות תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, היועץ מחויב להעביר למזמינה את כל החומר  .4.6
סכם, ללא דיחוי וללא שום שברשותו, שהופק ונערך לצורך מתן השירותים עד להפסקת הה

פגיעה. מובהר כי היועץ אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל 
 השירותיםעל ידי היועץ לצורך ביצוע  בהר כי כל חומר שהופק ו/או נערךתשלום המגיע לו. עוד מו

 הינו קניינה של המזמינה בלבד.

שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר סיום  למען הסר יועץ מובהר כי ההוראות בדבר .4.7
 הסכם זה או ביטולו.

 הצהרות היועץ .5

 היועץ מצהיר כדלקמן: 

מתן השירותים למזמינה בהתאם להסכם זה ו על פי כל דין לבצע את השירותים,כי הוא כשיר  .5.1
 ' כלשהו.אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג

כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים  .5.2
 השירותים.   מתןלרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם 

השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות המזמינה, להוראות המכרז כי יספק את  .5.3
 כל דין. והסכם זה ולהוראות 

מסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין יעביר או יבעצמו ולא  כי יספק את השירותים .5.4
ידי -בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על

 המזמינה. 

המזמינה ו ,חתימת ההסכם לא תקנה ליועץ בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים ידוע לו, כי כי .5.5
פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחרים לביצוע השירותים ו/או לבצע  -רשאית בכל עת ועל

 בעצמה את השירותים. 

אין בתיאור השירותים בהסכם כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותם, כי ידוע לו,  .5.6
. המזמינה שומרת כדי להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים הנדרשים -זה או במסמכי המכרז 

לעצמה את הזכות להזמין מהיועץ שירותים נוספים אשר יידרשו לה, הקשורים והנדרשים מעצם 
 טבעם וטיבם לשירותים עצמם ו/או שירותים הנמצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של היועץ.

כי הוא מחזיק בכל המסמכים והאישורים התקפים הנדרשים לצורך מתן השירותים, למשך כל  .5.7
ופת ההתקשרות, בהתאם להוראות כל דין, מאת כל הרשויות המוסמכות. היועץ מתחייב תק

 להציגם למזמינה בכל עת שידרוש. 

היועץ מתחייב להודיע למזמינה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  .5.8
 ל נספחיו. כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתת את השירותים בהתאם להסכם זה ע
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 אופן מתן השירותים .6

היועץ יפעל בהתאם להנחיות המנהל אשר יגדיר את השירותים הרצויים ומאפייניהם, כמויות,  .6.1
היקפים, מועדים, לוחות זמנים לביצוע השירותים, הנחיות מיוחדות וכיוצ"ב כל פרט רלוונטי 

 אחר לביצוע השירותים בפועל, הכל לפי שיקול דעתו.

שירותים בנאמנות ובמסירות, בקצב הראוי, ינקוט בכל אותן שיטות עבודה היועץ יבצע את ה .6.2
וישתמש באותו ציוד, אשר יבטיחו באופן מרבי את גמר העבודות, וכל חלק ושלב מהן, לא יאוחר 

 מהמועד שנקבע על ידי המנהל.

מצאה המזמינה כי השירותים אינם בהתאם למה שהוגדר על ידה ו/או לוקים בחסר ו/או כל  .6.3
קוי אחר, תהא רשאית המזמינה לפסול את תוצרי העבודה והיועץ מתחייב לספק את לי

השירותים בהתאם לנדרש תוך פרק זמן שיוכתב על ידי המזמינה. לא עשה זאת היועץ, תהא 
רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה, להפסיק את ההתקשרות ולנקוט בכל סעד או תרופה 

 על פי כל דין.המגיעים למזמינה על פי ההסכם ו/או 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה תהיה רשאית להפעיל מערך להערכת איכות עבודתו של  .6.4
היועץ במהלך תקופת התקשרותה אתו, וזאת בהתאם לקריטריונים אשר יקבעו על ידה לצורך 

 כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמקצועי.

 לוחות זמנים לביצוע השירותים .7

את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שיוגדרו על ידי חויב לבצע ובהר בזאת, כי היועץ ממ .7.1
קבעו בהתאם לצרכי המזמינה ושיקול דעתה הבלעדי. כל חריגה מלוחות הזמנים יהמנהל ואשר 

 הנ"ל תתאפשר באישור מראש ובכתב של המנהל בלבד.

לאחר רק  השירותים כמושלמיםמבלי לגרוע משאר התחייבויות היועץ על פי ההסכם, ייחשבו  .7.2
שבחנה המזמינה ו/או מי מטעמה את ביצועם ואת התאמתם להוראות ההסכם והזמנת העבודה 

במועד ובתנאים הנקובים  השירותיםוהתקבל אישור בכתב של המנהל, המעיד על השלמת 
 בהסכם ובהזמנת העבודה.

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אין באישור המזמינה ו/או מי מטעמה את השלמת  .7.3
מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של היועץ, לטיב ביצוע ו/או לאיכות  -רותים, עלהשי

השירותים, והיועץ מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 
 ו/או תביעה מכן מין וסוג שהן, בקשר לכך.

 פי הסכם זה.-ו עלהיועץ יישא באחראיות הבלעדית, לכל עיכוב בביצוע התחייבויותי .7.4

 התמורה .8

__________ סך של ועץ תשלם המזמינה לי ,התחייבויות היועץ השירותים וביצוע מורת ביצועת .8.1
, "(התמורה)להלן: " במכרז היועץ בהתאם להצעתבצירוף מע"מ,  בפועל עבור כל שעת עבודה, ₪

 .ימים 45ובכפוף לאישור החשבון שהגיש היועץ למנהל, וזאת בתנאי שוטף + 

ום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי המזמינה או מי מטעמה, לא ש .8.2
במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא 
בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר, אלא לאחר אישור 

 בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה במזמינה. המזמינה בהתאם להסכם

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ליועץ  .8.3
 ומועדיהם.
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התמורה תשולם לאחר ניכוי מס במקור כדין, אלא אם ימציא היועץ למזמינה אישור כדין בדבר  .8.4
 פטור מניכוי במקור. 

ע מהמזמינה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בשער היועץ לא יהיה רשאי לתבו .8.5
החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין 

 וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל סיבה אחרת.

רותים או ביצועם או כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השי .8.6
על העסקת עובדים ע"י היועץ על פי הסכם זה יחולו על היועץ וישולמו על ידו באופן בלעדי. 

 המחיר המפורט בהצעת היועץ יישאר קבוע במשך כל תקופת ההתקשרות.

פי -היועץ מסכים ומצהיר בזאת כי המזמינה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם ליועץ על .8.7
פי הסכם זה או -פחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום המגיע למזמינה מהיועץ עלהסכם זה על נס

 פי כל הסכם אחר. -על

לרבות מס הכנסה,  שא בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זהימוסכם בזאת כי היועץ  .8.8
 .ביטוח לאומי, תשלום לעובדים, תשלום לקבלני משנה, נסיעות וכיוצ"ב

 ידי היועץ-אי מילוי חיוב על .9

היה ולא מילא היועץ חיוב מחיוביו, רשאית המזמינה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת לה  .9.1
בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה, לבטל את ההסכם בהודעה בכתב, ולחלופין, לבצע את 

 החיוב בעצמה תוך חיוב היועץ בגין ביצוע החיוב כאמור. 

חזיר למזמינה את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מתחייב לה .9.2
ידי היועץ, ולשפות את המזמינה -שהיו לה בגין אי מילוי הוראות המכרז על נספחיו והסכם זה על

 בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

מכל אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לדרוש ביצוע בעין ואין בכך כדי לגרוע  .9.3
 פי כל דין או הסכם. -זכות או סמכות אחרת המוקנית למזמינה על

 ערבות ביצוע .10

להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יפקיד היועץ בידי המזמינה ערבות בנקאית אוטונומית  .10.1
להסכם  2ב'נספח )ובמילים עשרת אלף שקלים חדשים(, בנוסח ₪   10,000וצמודת מדד בסך 

 "(.ערבות ביצוע)להלן: "

ימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות / תקופת  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה למשך  .10.2
 האופציה ככל שתוארך. 

המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודעה חד צדדית שתימסר לבנק, לשם כיסוי נזקים  .10.3
לאחר מתן  -שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהו של היועץ בכל הקשור להסכם זה

 ימים ליועץ.  7וקדמת של הודעה מ

המזמינה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בסכום הערבות משום פיצוי מוסכם  .10.4
 עבור נזקיה.

 קיזוז .11

פי -המזמינה רשאית לקזז מהתמורה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מן היועץ על .11.1
טענה ו/או כל תביעה ו/או כל עילה כנגד פי כל דין. ולא תהא ליועץ כל -החוזה או תשלום או על

 המזמינה על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל.
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הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה  של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת  .11.2
חוזה או  ואינן פוגעות/גורעות מכל סעד, או אמצעי העומד לרשות המזמינה כלפי היועץ מכוח

 מכח דין. 

 מעסיק  -היעדר יחסי עובד .12

היועץ מצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו למתן השירותים על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן  .12.1
עצמאי המעניק את השירותים לרשות על בסיס זה בלבד ומקבל תמורה עבור ביצועם בהתאם 

 לאמור בהסכם זה.

בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין  היועץ מצהיר בזאת, כי אין בהסכם זה או .12.2
מעסיק וכי כל העובדים שיועסקו מטעם היועץ בביצוע  -הרשות ו/או מי מטעמה יחסי עובד

 השירותים ויתר התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדים של היועץ בלבד.

כי היועץ ו/או עובד/ים של היועץ ו/או מי מטעמו היה ומכל סיבה שהיא, תפסוק ערכאה שיפוטית  .12.3
הינם עובדים של הרשות, בין ביחד עם היועץ ובין בנפרד, כי אז מתחייב היועץ לפצות ולשפות את 
הרשות, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם 

בות כל ההוצאות המשפטיות אשר נשאה לכל אדם, תאגיד או גוף בעקבות פסיקה כאמור, לר
 בהם הרשות בגין האמור.

 איסור העברה ו/או המחאה של זכויות וחובות .13

היועץ איננו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותי עפ"י חוזה זה, אלא אם קיבל  .13.1
 את הסכמת המזמינה לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש.

תה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי המזמינה מודיעה בזאת כי מדיניו .13.2
 שלא תאשר בקשת היועץ להמחאה של זכויות או חובות.

נתנה המזמינה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  .13.3
מחדל היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והיועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 כוחם ועובדיהם.-של מבצעי העבודות, באי

 המזמינה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  .13.4

 שימוש בכלים, בחומרים ובתוכנה .14

 כל הכלים, החומרים והתוכנות הדרושים לשם מתן השירותים, יירכשו על ידי היועץ ועל חשבונו. .14.1

נות בהם היועץ יעשה שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג כל הכלים, החומרים והתוכ .14.2
 המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

לכל  –מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  .14.3
 כהפרת הסכם זה. –דבר ועניין 

 אחריות, ביטוח ושיפוי .15

ית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר יגרמו היועץ יהיה אחראי בלעד .15.1
לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל טעות 
או השמטה של היועץ ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע העבודות או בקשר 

 לעבודות. 
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אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר עם  היועץ יהיה .15.2
ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותיה מכל 

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

עובדיו, לקבלני משנה היועץ יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו ל .15.3
של היועץ ועובדיהם, לשלוחיו של היועץ ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב 

 ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

ראי כאמור היועץ פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אח .15.4
פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו כנגד -לעיל ועל

העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו 
ר )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמו

 לעיל.

היועץ מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה ו/או  .15.5
את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם 

ת בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות הוצאו
משפט ושכ"ט עו"ד, ליועץ תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו 

 להתגונן כנגדה על חשבונו.

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אית לקזז מן התשלומים אשר היועץ העירייה רש .15.6
הם אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל ש

באחריותו של היועץ כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם 
 באחריותו של היועץ כאמור לעיל.

מתחייב לבצע ולקיים את כל  היועץמבלי לגרוע מאחריות היועץ עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,  .15.7
את  בפני העירייהולהציג  ה,להסכם ז 1כנספח ב'המפורטים בנספח הביטוח המצ"ב הביטוחים 

 .הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים

 העדר זכות ייצוג .16

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי היועץ איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמינה ואינו רשאי  .16.1
א או מוסמך  לייצג או לחייב את המזמינה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשו

 הסכם זה. 

היועץ מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או שלוח של  .16.2
המזמינה, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכתב מהמזמינה לצורך ענין מסויים, והוא וישא 

 באחריות הבלעדית לכל נזק למזמינה ו/או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 יסור פעולה מתוך ניגוד ענייניםא .17

שירותים לאחרים זולת המזמינה, ובלבד שלא יהיה בכך משום  ולספקהיועץ יהיה רשאי להמשיך  .17.1
 לספק. על אף האמור, היועץ איננו רשאי או חשש לניגוד עניינים פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה

לת השירותים למזמינה משום פגיעה בהפע –לדעת המזמינה  –שירותים לאחר, באופן שיש בו 
 לפי הסכם זה.

היועץ מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין  .17.2
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריה העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או 

ה חשש לניגוד תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש ב
עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, 

 זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(.
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היה ובכל זאת נוצר מצב  –לא ימצא היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים טעמו בניגוד עניינים  .17.3
ל חשש לניגוד עניינים, ידווח היועץ על כך מיד לנציג המזמינה המוסמך בכתב וימלא אחר כל ש

 הנחיות המזמינה בנדון.

 שמירת סודיות .18

היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין,  .18.1
נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, 

"( שיגיעו לידי היועץ, עובדיו או מידע סודיאו כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  )להלן: "
מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המזמינה, וזאת 

 מינה מראש ובכתב.ללא אישור המז -במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו  .18.2
 עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה. 

המזמינה רשאית לתת ליועץ הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות  .18.3
חון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא קביעת הסדרי בט

 אחר דרישות המזמינה בנדון.  

היועץ מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור  .18.4
 מראש ובכתב מאת נציג המזמינה המוסמך. 

ירותים על פי הסכם זה את כל המידע היועץ מתחייב למסור למזמינה מיד עם סיום מתן הש .18.5
הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי 
המזמינה, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי 

 הסכם זה.                                   

לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, היועץ מצהיר כי ידוע  .18.6
. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא היועץ יעמיד למזמינה בצורה מלאה, 1977-התשל"ז

מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 
או לצד שלישי שתמנה המזמינה, בכל אופן שבו הוא /"(. כל המידע יועבר למזמינה והמידע" -

קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המזמינה, וללא 
 כל תמורה נוספת. למען הסר יועץ, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המזמינה.

 בעלות וזכויות יוצרים .19

טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שיכין היועץ לשם  כל התוכניות, נספחים, .19.1
הפעלת התכנית על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות ממנו, יהיו שייכים 

 למזמינה והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי. 

תרשימים, נתונים, תוכנות וכד' שהוכנו על ידי הוראה זו לא תחול על תכניות, נספחים, טיוטות,  .19.2
היועץ עד לתחילת הפרויקט וזכויות היוצרים הנובעות מהם יישארו בבעלותו הבלעדית של 

 היועץ.

בכפוף לאמור לעיל, היועץ מתחייב למסור למזמינה בסיום ההתקשרות או במהלכה, באם יידרש  .19.3
ם, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידי לכך, דוגמאות של כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומי

 היועץ במסגרת ביצוע הסכם זה.

היועץ מצהיר כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו  .19.4
 על פי חוזה זה.



 

 
 

 למתן שירותי יעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה -  12/22  זוטא מס' מכרז
 ____________________ האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                                             
 

31 

היועץ מתחייב בזאת לעגן את זכויות המזמינה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו  .19.5
דיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן עם עוב

 שזכויות היוצרים של המזמינה תשמרנה.

 ב"וכיו פטנטים זכויות .20

נזק,  דרישה, הליך, מתביעה, הנובע חיוב כל על אותה ויפצה מהמזמינה נזק כל ימנע היועץ .20.1
 או מסחריים סודות פטנטים, מדגמים, ותבזכוי מפגיעה כתוצאה שייגרמו ב"וכיו היטל ,הוצאה

 במתקנים, העבודות, ביצוע כדי תוך השימוש, בדבר דומות זכויות או מסחר, סמלי ,מקצועיים
 .היועץ ידי על שיסופקו או בחומרים במכונות

 העדר בלעדיות .21

אין בהתקשרות על פי הסכם זה, כדי ליתן ליועץ בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים והמזמינה  .21.1
אית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם כל גורם אחר למתן שירותים זהים רש

ו/או דומים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה )ככל ותחולנה( ו/או לבצעה 
 בעצמה את השירותים.

 הפרה וסעדים  .22

זה, יפצה היועץ  הפר היועץ כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה .22.1
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין 
ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה 

וע בכלליות והתקשרות עם יועץ אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגר
 האמור לעיל  העירייה  רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר אותן    .א
הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והיועץ לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע 

כב כל תשלום המגיע ליועץ ו/או לחלט מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. לע
 את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 

 להעסיק על חשבון היועץ עובדים ו/או יועץ אחר לצורך מתן השירות.  .ב
 
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב היועץ כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית  .22.2
 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי היועץ הסתלק מביצוע חוזה זה. .22.2.1

ניתנו ליועץ שתי התראות בכתב על ליקויים ו/או הפרות שנתגלו במתן השירותים ואלו  .22.2.2
 לא תוקנו.

 נכסי לגבי לפועל הוצאה של כלשהי פעולה נעשתה או קבוע או זמני עיקול אם הוטל .22.2.3
 תוך לחלוטין הוסרו או הופסקו לא האמורה הפעולה או והעיקול ,או חלקם כולם ,היועץ

 .ממועד ביצועם ימים 21

 על החלטה ידו על נתקבלה או ,חלקם או כולם ,היועץ נכסי לגבי נכסים כינוס צו ניתן .22.2.4
 הגיע שהוא או פירוק צו נגדה ניתן או לפירוק בקשה נגדו שהוגשה או ,פירוק מרצון

 או ארכה קבל למען לנושיו פנה ואשה או ,חלקם או ,כולם נושיו סידור עם או לפשרה
 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350איתם עפ"י סעיף  הסדר למען פשרה

 אם היועץ הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  .22.2.5

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על  .22.2.6
 נכסי היועץ. 
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 הציע או נתן מטעמו אחר אדם או היועץ כי ,דעתה להנחת ,הוכחות העיריה בידי יש .22.2.7
 .ביצועו או זה הסכם עם בקשר הנאה טובת או מענק ,שוחד

או  ,נכונה אינה זה הסכם חתימת עם בקשר שניתנה היועץ של כלשהי הצהרה כי התברר .22.2.8
על  להשפיע כדי בה היה העיריה לדעת אשר מהותית עובדה לעיריה גילה לא שהקבלן

 .עימה התקשרותה

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה היועץ זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  .22.2.9
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, היועץ יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד 

 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי היועץ עד להפסקת תוקפו כאמור. 

ל העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה ש .22.2.10
 דין. 

 או/ו הדין הוראות מכוח לעירייה העומדים האחרים הסעדים מן לגרוע מבלי לגרוע מבלי .22.2.11
תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות לעיל, את העירייה, בפיצויים מוסכמים  ,זה הסכם

צמודים לממד )שלושים אלף שקלים חדשים(, כשהם ₪  30,000וקבועים מראש בסך של 
 המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר.

המדד הידוע  –כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד קובע  .22.2.12
 בעת התשלום.

 זה הסכם י"עפ לעירייה המוקנים אחרים תרופה או סעד ומכל לעיל מהאמור בלי לגרוע .22.2.13
 זה הסכם הוראות הפרת של בודד מקרה כל בגין כי הצדדים בין סכםמו ,דין כל י"או עפ
 500 בסך מראש ומוערך מוסכם לפיצוי העיריה זכאית תהא היועץ אופן התנהגות בדבר

 .הפרה לכל ח"ש

הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בעיר נצרת תהיה סמכות בלעדית לדון בכל : מקום שיפוט   .23
 .תובענה הנובעת מהסכם זה

כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה  :ויתור והימנעות מפעולה   .24
 על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 כתובות והודעות   .25

הודעה מצד אחד למשנהו בקשר עם ההסכם תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .25.1
של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר הכתובת 

 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  .25.2
בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 

ו/או בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור בפקסימיליה 
 השיגור בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני.

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק : שינוי בהסכם או בתנאים   .26
 אם נעשה בכתב ונחתם על ידי מורשי החתימה בצדדים. 

 
 צדדים על החתוםולראיה באו ה

 
 

____________________     __________________
 העירייה        היועץ 
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 אישור על קיום ביטוחים - 1ב' נספח
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 ערבות ביצוע - 2ב' נספח
 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(
 תאריך __________

 
 לכבוד

 עיריית עפולה
 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזה היועץ" –)להלן  , ע.מ/ח.פ _____________________________לבקשת ___ .1

סכום )להלן: " (אלף שקלים חדשים עשרת)₪  10,000כלפיכם, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 
בין היועץ …………. שנחתם ביום  של היועץ במסגרת הסכם ולהבטחת מילוי התחייבויותי"(, הערבות

למתן שירותי ייעוץ  ידי עיריית עפולה-שפורסם על 12/2022רישות מכרז זוטא בהתאם לדלעירייה, 
 .וליווי בפרויקטים לתחבורה בת קיימה במסגרת מיזם "רשויות השינוי"

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  .2
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן  בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  מצד שלישיכלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

ת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אח .3
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  
.…………. 

ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה אינה , וערבותנו זו בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 שהיא.

 
לאחר המעוד הנ"ל, ערבותנו זו  .(מיום חתימת ההסכם חודשים 14ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )

 בטלה ומבוטלת. 

 
 
 

 תאריך ________________                                     בנק  __________
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 הצעת המשתתף במכרז -ג נספח 
 

 
 

 לכבוד
 עיריית עפולה 

 "(העירייה)"להלן 
 

למתן  22/2022הצעה במכרז זוטא מס' 
 שירותי ייעוץ וליווי בפרויקטים לתחבורה בת

 קיימה במסגרת מיזם "רשויות השינוי"
 

 
                    __           ________במשרת __ נושא ____,______________ ת.ז. _________אני הח"מ __

ומורשה חתימה במציע,  "(,המציע )להלן: "_________________ ח.פ/ע/מ _________________  -ב
הצעה במסגרת המכרז שבנדון, לאחר שקראתי והבנתי את מלוא  -מתכבד להגיש בזאת בשם המציע 

 מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות על נספחיהם.

 הצעת המציע .1

ידי העירייה בסך -על המוערך ,אומדן של עלות שעת ייעוץהביחס למחיר  ההנחהאחוז  על המציע למלא
 "(:האומדןמע"מ )להלן: " לא כולל לשעה₪  350של 

 
 % 

  שיעור ההנחה
  

 
 )במילים :___________________________________________ אחוזים (                

 
 
 

תיקון,  או ניתנת לביטול, שינוי ואינה חוזרת בלתי נהלעיל, ה המפורטת הצעת המחיר מטעם המציע .2
  פיה. על לפעול מתחייב המציע - ותתקבל ובמידה

מתחייבים לבצע הנני מצהיר בזאת, כי כל המפורט במסמכים שהוגשו מטעם המציע נכונים ומדויקים, ו .3
מיד להעלרבות הדרישות  והסכם ההתקשרות,את כל העבודות שנדרש והמתוארות במסמכי המכרז 

 הנדרש. כח האדםוהציוד מלוא ולהפעיל במסגרת הצעתנו, את 
 
 

 מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!
 
 
 

____________________         ____________________                         
  המציע ותמתוח חתימה             תאריך                                

 תאריך:______________
 
 
 


