
  )117/2018(פניה לקבלת הצעות מחיר 

  ייעוץ משפטי קבוע למתן שירותי 

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא ל

והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, 

 בע"מ

  הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 : כללי .1

" ו/או פלגי שרוןתאגיד " ו/או ""המזמין(להלן גם: תאגיד המים והביוב פלגי שרון  .1.1

ייעוץ משפטי ) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי "ועדת המכרזים" או/ו"החברה" 

 .(הסכם ההתקשרות) במסמך ב', הכול כמפורט בהזמנה זו וקבוע

 אור כללי של פעילות החברה:ית .1.2

מיסודן של עיריית כפר סבא ומועצה מקומית כוכב  תאגיד המים והביוב פלגי שרון .1.3

. החברה קיימת 2001 -הפועלת מכוח חוק תאגידי מים וביוב תשס"א יאיר צור יגאל 

האחזקה, התפעול,  ת אתומנהל שנים משבעכתאגיד במתכונתו הנוכחית זה למעלה 

 כפר סבא ובמועצה המקומיתופיתוח תשתיות המים והביוב ושירות הצרכנים בעיר 

 . , הכל כפי שהוגדר לה ברשיוןועודכוכב יאיר צור יגאל 

  :השירותיםהרכב  .2

  משפטי כמפורט להלן:המזמין מבקש לקבל שירותי יעוץ 

  ייעוץ משפטי שוטף הכולל מתן חוות דעת .2.1

  פנימיות וחיצוניות - השתתפות בפגישות מקצועיות של החברה .2.2

מכרזים, הכנת חוזים  כולל וועדות השתתפות במועצות מנהלים ובוועדות שונות .2.3

  ובדיקתם

  עריכה ובדיקת מכרזים .2.4

  טיפול ביחסי עובד מעביד .2.5

התדיינות מול רשות המים ו/או כל רשות אחרת רלבנטית, לרבות תחומים הנגזרים  .2.6

 מפעילות החברה מעת לעת

כולל וועדות מכרזים, דירקטוריון,  השתתפות במועצת המנהלים ובוועדות השונות .2.7

 , מועצת עיר וכו'כספים, ביקורת, חריגים
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מינהל המים , מנהלת הביוב, התדיינות מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים .2.8

  או כל רשות אחרת רלבנטית.

 עריכה ובדיקת מכרזים .2.9

 הכנת חוזים ובדיקתם . 2.10

 ההתקשרות תקופת .3

  - הליך זהב .3.1

מיום החתימה ים שנ וששלשל הינו לתקופה הכוללת משך ההתקשרות לביצוע השירותים  .3.2

 .")תקופת התקשרות בסיסית(" הסכם ההתקשרותעל 

היה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה וללא כל שינוי בתמורה, י ןהמזמי .3.3

על  למציעיוכל להודיע  ןהמזמי. נתייםשלתקופת הארכה מצטברת של עד  נוספת הלתקופ

על הארכת  ן. לא הודיע המזמישל ההסכם ימים לפני פקיעתו 30עד הארכת תקופת ההסכם 

בגין כך כל  לתת ןידרש המזמיייפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא ש –ההסכם כאמור 

 ןמצד המזמי(או מצג) הודעה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין כל התחייבות 

 והיה לפי שיקול דעתירשאי  ןהמזמי, ולהאריך את ההסכם (בכלל או לתקופה כלשהי)

, וכי על המציע לערוך הצעתו ריך את תקופת ההסכם כלללהאשלא והמוחלט הבלעדי 

במחיר או במסגרת  –, ללא כל הסתמכות בהינתן תקופת ההתקשרות הבסיסית) ולתמחר(

  . על הארכות כלשהן -ההתארגנות הפנימית שלו

 הליך זההעיקריים ב המועדים .4

  שעה  תאריך  פעילות

  10:00  3/4/2018  הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

  11:00  10/4/2018  הצעות להגשת אחרון מועד

, לפי שיקול דעתו הבלעדי הליך זההמזמין רשאי להאריך כל אחד מהמועדים הנקובים ב .4.1

, ובכל מועד שימצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת ההצעות מכל סיבה שימצא לנכון

ר, לפי שיקול ככל שיסבומציעים או מיוזמתו, לרבות מציע, נות לבקשות ובין היתר כהיע

  .דעתו הבלעדי והמוחלט

 : תנאי סף .5

  הבאים:  תנאי הסףכל ב לעמוד הליך זהעל המציע המגיש הצעתו ל

  :מקצועייםתנאי סף 

תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין  פרטי אחד תושב ישראל או אדם .5.1

   .ייעוץ משפטיבישראל) שעיסוקו המרכזי הינו מתן שירותי 

שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של  הליך זהמשתתפת ב .5.1.1

החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח 

 .של החברה
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שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של  הליך זהמשתתפת ב .5.1.2

השותפות אצל רשם השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל 

 שותף ואחריותו לחובות השותפות.

 .עריכת דיןמתן שרותי בשנים לפחות  8בעל ותק של  משרדעל המציע להיות  .5.2

 במשךלתאגיד מים וביוב  הליך זהים נשוא דוגמת השירותמשפטי ייעוץ שירותי נתן  מציעה .5.3

-2011(במהלך השנים  ההצעההשנים שקדמו להגשת  )7( שבע שנים לפחות מתוך) 5( חמש

2017(. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, על המציע 

 לצרף:

של כל חברי הצוות  קורות חיים, העתקי תעודות ואישורים בדבר ניסיונו והכשרתו .5.3.1

 המוצעים כל ידי המציע (אשר יבצעו את השירותים עבור המזמין).

 פרופיל עסקי. .5.3.2

 '.בנספח דפירוט ניסיון המציע בנוסח  .5.3.3

 המוצעים. עורכי הדיןפירוט ניסיון  .5.3.4

, וכן כל הליך זהכל מסמך אחר המעיד על עמידת המציע בתנאי הסף שנקבעו ב .5.3.5

 גבוה יותר להצעת המציע. מסמך היכול לדעתו לתמוך בתן ניקוד

 ם כללים :תנאי .5.4

 רטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן: ובנוסף לתנאים המפ

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע  .5.4.1

ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים   להמציא אישור תקף על ניהול

 ציבוריים. 

 המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.  .5.4.2

  המציא אישור על ניכוי מס במקור. .5.4.3

צרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם  .5.4.4

 .התאגיד

המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם   .5.4.5

ם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכ

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין ה וו/או צו הרחב

בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) 

, בשנה שקדמה למועד 1987 -ז"התשמ ו/או לפי חוק שכר מינימום, 1991 -א"התשנ

. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על הליך זהכאמור בהאחרון להגשת ההצעות, 

הליך זה למסמכי ה ה'המציע להמציא תצהיר בדבר זכויות עובדים מפורט בנספח 

  ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  
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המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  .5.4.6

או  עבירה פלילית   עבירה שנושאה פיסקליממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין 

(להלן: "חוק  1977 -(עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים 

לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים  383-393העונשין"), או לפי סעיפים 

 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי 438עד  414

לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד 

, חוק מניעת הטרדה מאיימתמנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות כל עבירה, , ו/או 2001-התשס"ב

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  לאיכות הסביבה

רות שעניינן אי קבלת אישור, קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבי

לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר  רישיון או הסכמה).

ואשר מהווה חלק בלתי  למסמכי הליך זהו' בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח 

   נפרד הימנו לפיו .

להסכם והמהווה חלק  'זהמסומנת כנספח לשמירת סודיות  הצהרה צרף להצעתו .5.4.7

 . הליך זהמ בלתי נפרד

סכם והמהווה לה 'חהמסומנת כנספח על העדר ניגוד עניינים  הצהרה צרף להצעתו .5.4.8

 . חלק בלתי נפרד מהליך זה

  ובירורים  שאלות העברת .5.5

כח אדם של התאגיד רו"ח  הכספים ומנכ"ל סשאלות ובקשות להבהרות, יש להפנות ל

באמצעות דוא"ל   PDFובקובץ  WORDבכתב בלבד בקובץ  ליזי אזולאי

office@palgey-sharon.co.il חובה לציין  10:00בשעה  3/4/2018 יאוחר מיום לא

. יש לוודא קבלת הדוא"ל הליך זהבתכתובת הדוא"ל את שם המציע, מספר הטלפון ומס' 

 הליך זהשאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף והמסמך ב 09-9743331בטלפון 

  אליו מתייחסת השאלה. 

 :וחביט .6

 נותן השירותלקיום ביטוחים על ידי  מזמיןומת לב המציעים מופנית לדרישות התש  .6.1

הוראות הביטוח ואת ו דרישותמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את . שייבחר

בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות  ומצהירבמלואן  הפנייהלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים. 

יאוחר  לא המזמין בידי ולהפקיד הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש  .6.2

החוזה ו/או תחילת מתן השירותים (המוקדם משניהם) וכתנאי לתחילתם,  חתימתממועד 

 .תמבטחה חברהכשהוא חתום כדין על ידי ה(בנוסחו המקורי)  נותן השירותביטוחי  אישור

, חתום נותן השירותביטוחי  אישורהסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  למען .6.3

למנוע ממנו את מועד  רשאי יהיההמזמין כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), 

 תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת לעיל 6.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף  .6.4
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בנותן לראות  המזמין רשאי היה, ילעיל 6.3, כאמור בס"ק נותן השירותאישור ביטוחי 

 .הליך זהב נותן השירותו/או לבטל את זכייתו של  ההסכםכמי שהפר את  השירות

  ההצעה הגשת .7

) 'ג'-ים א ונספח( וטופס הצעת המחיר הצעת המציעהצעת המציע תוגש על גבי הטופס  .7.1

הליך , בצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש במסמכי הליך זההמצורף בזה למסמכי 

  . זה

 ההצעה על חתימה .7.2

הצעת המציע ולחתום עליו בחתימה מקורית על המציע למלא את טופס  .7.2.1

  .הליך זהמלאה. יש לחתום על כל דף ממסמכי 

רק מי או יחתמו יחתום  -אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה  .7.2.2

לכך בתקנון החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או או הוסמכו שהוסמך 

לפיו ויצורף אישור עו"ד או רו"ח  ,מכוחו ובתוספת חותמת התאגיד

 החתימה מחייבת את המציע. 

  ההצעה מילוי  .7.3

 הליך זההמופיעים במסמכי  אין לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי .7.3.1

ו/או כל הליך זה לרבות נספחיו. כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי 

 .הסתייגות, עלול לגרום לפסילת ההצעה 

בצורה  הליך זהיש להקפיד על מילוי כל הסעיפים הדרושים במסמכי  .7.3.2

  .ברורה

  ההצעה הגשתוהתחייבויות הנובעות מעצם  הצהרות .7.4

המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין  הגשת ההצעה פירושה כי

בלא שינוי ו/או  הליך זה, הסכים מראש לכל תנאי המתבקשים את מהות השירותים

 וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשריו/או הסתייגות תוספת 

ש הבהרות על , בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות וביקמבחינתווהדרוש הרלבנטי 

יהא מנוע מלהעלות כל המציע ולפיכך , או עמומה כל סוגיה שנמצאה בעיניו בלתי ברורה

על כל פרטיו וחלקיו  הליך זהשהו של טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כל

גרם לו לעלות נוספת שלא תמחר או לא לקח  הליך זהאו כי עמימות או חוסר בהירות 

  כי נגרם לו נזק אחר כלשהו.  בחשבון הצעתו או

  ההצעה הגשת אופן .7.5

יכניס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת  הליך זההמעוניין להשתתף ב .7.5.1

 הצעה לשלוח אין( 2קומה כפר סבא  22רח' התע"ש התאגיד בבמשרדי 

 באופןהעתקים כרוכים ( בשני) כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה, בדואר

 ")ליךה מעטפת(להלן: " היטב מעטפה סגורהבתוך  )התפרקותם את שימנע

לא ת ווזא 8/3/2018יום מהחל  ,14:00 עד 09:00בין השעות  ג'-א'בימים 

 להגשת האחרון המועד(להלן: " 11:00 שעה עד 10/3/2018  יאוחר מיום
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 . ")הצעות

מעטפת יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה היטב (להלן: "הצעת המחיר את  .7.5.2

לכלול כל  איןויובהר כי  יודגש. הליךלתוך מעטפת ה"), אשר תוכנס המחיר

בתוך  רקאלא הליך במעטפת הפרט בקשר עם הצעת המחיר של המציע 

 . מעטפת המחיר

 –הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות  .7.5.3

 תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

 נדרשים מסמכים .8

, וכן כל מסמכי בהזמנה זויצורפו כל המסמכים המנויים  )ג'-ו א'ים נספח( להצעת המציע .8.1

 על נספחיהם, כשהם חתומים במקור ומאומתים במקרה הצורך ע"י עו"ד.  הליך זה

ו/או המסמכים המפורטים  לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל .8.2

, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול את הצעת המציע. לחילופין,  5בסעיף 

רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע, אשר לא צירף להצעתו את אחד 

או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים המצאת המסמך תוך פרק זמן קצוב 

 חוסר או מתכסיסנות נבע הצירוף שאי סברלא  שהמזמין ובלבד ידי המזמיןשיקבע על 

  .לב תום

 ההצעה תוקף .9

ימים מן המועד האחרון להגשת  90הצעות המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של  .9.1

 ההצעות. 

 הזוכה  בחירת . 10

 י, והכל מבלמתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאינו  זמיןהמ .10.1

  . הליך זהלגרוע מכל יתר סמכויות ועדת המכרזים כמתואר ב

 תיעשה  כדלקמן: הליך זהבחירת הזוכה ב . 10.2

  –שלב הראשון  . 10.3

 בדיקת תנאי הסף הליך זהבהתאם לתנאי  פותיהווצרבדיקת כל מסמכי ההצעה 

(לאחר מיצוי הבדיקה בנושא,  . הצעה שנקבע לגביה על ידי הוועדההמפורטים לעיל

והשלמות ככל שיוחלט לאפשר למציע לעשות  ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע

 תיפסל. -שאינה עומדת בתנאי הסף ) כן

 שלב שני:  . 10.4

  מציעים אשר עמדו בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדה שתמונה ע"י  המזמין. 

זמינותו, ניסיונו נתונים מיוחדים של הועדה תעריך ותנקד את איכות השירות המוצע, 

המציע והתאמתם למזמין; כישוריו של המציע, מומחיותו ותחומי התמחותו 

 והתרשמות כללית;

להתחשב באמינותו,  המזמין רשאיהא ימובהר, בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות 
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חרים, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי א

אם הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל  –בהתקשרות עם המציע מזמין בניסיון קודם של ה

א לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת וקריטריון ענייני אחר אותו מוצא ה

  הצעה. 

  בשקלול הסופי. 70%יהווה וועדה ניקוד ה . 10.4.1

 בשקלול הסופי. 30%יהווה ניקוד הצעת המחיר  . 10.4.2

הינה הנמוכה צעתו המציע אשר ה באופן הבא:יחושב  מחירההצעת ציון 

  נקודות. 30 -ביותר, יקבל את מלוא ה

(במילים:שתי) נקודות מהניקוד של  2שאר המציעים יקבלו ניקוד הקטן ב 

   ההצעה הטובה מהם .

הנוגעת  מכל סיבה שהיא -לרבות לאחר הכרזה על זוכה  – הליך זהלבטל המזמין רשאי  . 10.5

, והכל מבלי לזכות את מי או העדר תקציב כלל תקציבי לנושאחוסר לצרכי המזמין, 

  כלשהו בגין כך.או שיפוי בפיצוי  -או את הזוכה –מהמציעים 

י הוועדה תהיה רשאית מובהר כלעיל,  0ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף למען הסר ספק  . 10.6

לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בגין נסיבות מיוחדות 

 ומטעמים שיירשמו.

 ןתקבל ואי הצעות פסילת . 11

 לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן: המזמין רשאי . 11.1

 .אי עמידה בתנאי הסף  . 11.1.1

נגרמה פגיעה  ןהפרת דרישות ההליך או אי קיומן, מקום בו לדעת המזמי . 11.1.2

ני המכרזים, או בשוויון, או בעקרונות יסוד של דיבלתי הפיכה מהותית 

 .בניהול התקין של הליך זה

 מציע הפועל בחוסר תום לב. . 11.1.3

הזכות לפסול הצעות אשר אינן סבירות, או לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי  ןלמזמי . 11.2

שימוע לאותו  שקויםר , לאחההתקשרותאו ספק סביר אחר כי הוא אינו יכול לבצע את 

יכול לבצע את מחשש שאינו  ההצעה לפסולמציע והתאפשר לו לטעון בכתב מדוע אין 

 . ההתקשרות

לא לקבל את ההצעה  ן רשאיהמזמי, מובהר כי הליך זהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת ב . 11.3

  .שזכתה לניקוד הגבוה ביותר

באמינותו, ניסיונו, כישוריו, תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה מזמין יה . 11.4

מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי 

לרבות התקשרות למתן שירותים   –, בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו מזמיןשל ה

למציע, על טיב ו/או איכות השירותים מזמין שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה

לנכון מזמין , ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא הבוצעו או מבוצעותש
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 לשקול, לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף 

  זה ייחשב:

זמין ובה איטי לביצוע הוראות האי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תג

  ו/או מזמינים אחרים שהמציע ביצע עבורם עבודות (להלן: "מזמינים אחרים") .

  .ודיעו למציע על הפסקת מתן השירותים הו/או מזמינים אחרים מזמין ה

מזמין בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המתן השירותים כשל בהמציע 

  .ינים אחרים ו/או אנשי מקצוע מטעם מזמ

מציע, או קיומה של מתן השירותים על ידי הקיומה של אי שביעות רצון משמעותית מ

השירות שניתן על טיב  ו/או של מזמינים אחרים מזמין חוות דעת שלילית בכתב של ה

 .על ידי המציע 

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב 

 ל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. או בע

איה או בשל רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנמזמין ה . 11.5

 מונע הערכת ההצעה כדבעי מזמין באופן שלדעת ה חוסר התייחסות לתנאי הליך זה

עות . המשמהליך זהקיימה שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה למזמין ובלבד שה

 מתחייב לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר.ו אינמזמין הינה כי ה

 סמכות לדרוש מידע נוסף . 12

לדרוש מכל מציע מידע נוסף, פרטים, הבהרות, השלמות, תיקונים,  ךמוסמ ןמזמיה .12.1

מסמכים, אסמכתאות, נימוקים וכל כיוצא באלה, בכל עניין הנוגע להצעה על כל אחד 

ועל מנת לבחון  ןהמזמיהאחרות של  ומחלקיה, והכל במטרה לקיים כל אחת מסמכויותי

  את ההצעה.

את  ובפנירשאי, בכל שלב, לרבות לאחר הבחירה בזוכה, לזמן כל מציע להציג  ןזמיהמ . 12.2

ההצעה שהגיש, כולה או מקצתה, לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים 

 לצורך קבלת החלטה מכל סוג שהוא.

 הודעת זכייה . 13

 .   הליך זהבאי זכייה /על הזכייההודעות בכתב מסור י ןזמיהמ . 13.1

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת הסכם חתום על ידי  . 13.2

 .    מזמיןמורשי החתימה של ה

, וזאת בנוסף לכל סמכות להורות על ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה ן רשאיהמזמי . 13.3

 לו לניהול משא ומתן. הנתונה

י מורשי החתימה יד-, על'ב כמסמךביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף  . 13.4

חתום כדין על ידי המבטח והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים  ידי הזוכה-ועל ןמזמישל ה

   .מציעבידי ה –
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את הזכות להורות  ושומר לעצמ מזמין ה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי . 13.5

  .בהליך זהים המפורט השירותיםצמצם את היקף מרחיב או על כל שינוי המבכל עת 

 כללי . 14

, וזאת סגירתובכל שלב שהוא, גם לאחר  ליך זה האת הזכות לבטל  ושומר לעצמהמזמין  . 14.1

מכל בכל שלב שהוא וו/או לא לחתום על החוזה  על ההסכם, ם המזמין כל עוד לא חת

אם  המלא והסופי. ובהתאם לשיקול דעת, לרבות סיבות תקציביות, הכל סיבה שהיא

הליך ב, לא תהיה למשתתפים ההסכםלא לחתום על ו/או  הליך זהלבטל מזמין החליט י

 .מזמיןכנגד ה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואזה 

הא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, מזמין ימובהר כי ה . 14.2

, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי הליך זהאו שאינה ערוכה עפ"י מסמכי 

, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון הליך זההתאמה אחרת ביחס לדרישות 

להתעלם מן מזמין ה ו הבלעדי. החליטו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת עפ"י שיקול דעת

 .הסתייגותהשינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ה

להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי המציע על  . 14.3

על אחריותו הבלעדית המציע . לשם כך ירכז לעבודותצפויים העלולים לעלות בהקשר 

את כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת 

  הצעתו והתקשרות בחוזה.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות,  מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל . 14.4

ליך על פי תנאי ה העבודותההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

  .ההצעה  בכתבם שוכל אלו ייחשבו ככלולים במחיריזה 

 הוצאות  . 15

ובהשתתפות  יך זההלכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל . 15.1

     , תחולנה על המציע בלבד.הליך זהב

    בעלות  . 16

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. מזמיןהרוחני של ה והינו קניינ הליך זה . 16.1

    אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

 , בלשון נקבה במשמע ולהיפך. הליך זהכל האמור בלשון זכר ב . 16.2

  בברכה  
  , מנכ"ל תמריאלעד   
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  הסכם התקשרות –' במסמך 

  חוזה

  

  כפר סבאב 2018שנת  ינוארשנערך ונחתם ביום ______ לחודש 

  

  מיסודן של עירייית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר פלגי שרון   בין:

  בע"מ, צור יגאל

  כפר סבא 135רחוב ויצמן     

  (להלן: "החברה")    

  

  ______________________  לבין:

    ______________________  

  (להלן: "היועץ")    

  

  
  והחברה ממעוניינת להעסיק את היועץ, כיועץ משפטי של החברה.    הואיל:

  והיועץ מעוניין להתמנות לתפקיד זה על ידי החברה ולהעניק לה שירותים והכל כאמור בחוזה זה.    והואיל:

  בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם 

 מבוא ופרשנות: .1

 המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים הינם לצורכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות חוזה זה. .1.2

 אור התפקיד:ית .2

  היועץ ייתן שרותיו המקצועיים ויטפל בנושאים המפורטים להלן (להלן: "השירותים"):  .2.1

  ייעוץ משפטי שוטף הכולל מתן חוות דעת .2.1.1

  פנימיות וחיצוניות - השתתפות בפגישות מקצועיות של החברה .2.1.2

  כולל וועדות מכרזים, הכנת חוזים ובדיקתם השתתפות במועצות מנהלים ובוועדות שונות .2.1.3

  עריכה ובדיקת מכרזים .2.1.4

  טיפול ביחסי עובד מעביד .2.1.5

רלבנטית, לרבות תחומים הנגזרים מפעילות התדיינות מול רשות המים ו/או כל רשות אחרת  .2.1.6

 החברה מעת לעת
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כולל וועדות מכרזים, דירקטוריון, כספים,  השתתפות במועצת המנהלים ובוועדות השונות .2.1.7

 ביקורת, חריגים, מועצת עיר וכו'

מינהל המים או כל , מנהלת הביוב, התדיינות מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים .2.1.8

  .רשות אחרת רלבנטית

 עריכה ובדיקת מכרזים .2.1.9

 הכנת חוזים ובדיקתם .2.1.10

לעיל אינם כוללם התדיינות משפטית (ליטיגציה) וייצוג  2.1מוסכם, כי השירותים המפורטים בס"ק  .2.2

 .ו/או בפני כל ערכאה משפטית אחרת החברה בביהמ"ש ו/או בביה"ד ו/או בהליכי בוררות ו/או גישור

קף השירותים הנדרשים, באותם תנאים ובאותה תמורה לחברה שמורה הזכות להרחיב או להקטין את הי .2.3

 בגין מתן שירותים כאמור בחוזה זה.

תוסף מטלה חדשה או תחום שירות חדש יקבעו היקף  2.2מובהר בזאת כי היה ובהתאם לאמור בסעיף  .2.4

 בהתאם. ןלהסכם יעודכ ג' העבודה ותנאיה והדרישות מהיועץ בהסכמה בכתב בין הצדדים, ונספח

 קשרות:תקופת ההת .3

ברציפות  היועץ מתחייב להעניק לחברה את השירותים במשך שנה מיום ______ ועד ליום _______  .3.1

 )."תקופת ההתקשרות"(להלן: 

") בכפוף למסירת הודעה תקופת הארכהשנה אחת נוספת בכל פעם (להלן: " -תקופת ההתקשרות תוארך ב .3.2

 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.  30מראש ובכתב 

תוקפו של חוזה זה או עם סיומו מסיבה כל שהיא, לא יהיה היועץ זכאי לפיצוי, שיפוי, או תשלום עם תום  .3.3

אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור או והנובע מחוזה זה ו/או הפסקתו וכן לא יהיה היועץ זכאי לקבל 

ו/או הנובע  תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או בגין פעולה שעשה או כספים שהוציא בקשר עם חוזה זה

 ממנו, למעט הוצאות שהוציא אגב מתן השירותים בעבור החברה.

את עבודת היועץ לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, במקרה של הפרת אמונים  החברה רשאית להפסיק .3.4

חמורה, או אם הורשע היועץ בעבירה פלילית שיש עממה קלון, או עבירה המטילה דופי מוסרי ביועץ ו/או 

נו מלמלא את תפקידו כראוי, בשל מגבלות אישיות ו/אוו ניגוד אינטרסים ו/או במקרה שנבצר ממ

 אובייקטיבית וסבירה.

 התחייבות והצהרות היועץ: .4

  היועץ מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

היועץ מצהיר בזה כי הינו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים נשוא ההתקשרות המאפשר לוו  .4.1

ו ובעזרת מומחים בתחומי מומחיות רלבנטיים שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה לבצע את השירותים בעצמ

), והוא מתחייב בזה לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלאה של החברה, "המומחים"זו (להלן: 

במומחיות ובמקצועיות הדרושים על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים, והוא ישא באחריות הבלעדיות 

 .לביצוע השירותים
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השירותים יינתנו לחברה על ידי היועץ, באמצעות צוות משרדו ואשר יועסק מטעם היועץ בביצועם או  .4.2

 באמצעות מומחים אשר יאושרו על ידי החברה בכתב ומראש.

, להקדיש את  2.1בסעיף היועץ מתחייב לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע השירותים המפורטים  .4.3

ולעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו 

 שבטיפולו, כאמור.

היועץ מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס נתונים  .4.4

ך ו/או כל תוצר עבודה אחר שהוכנו על ידו במסגרת מתן השירותים באופן ושניתן יהיה במקרה הצור

 לשחזרם במהירות ואמינות.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר נדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים  .4.5

 על פי חוזה זה.

היועץ יתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי החברה, עובדיה ו/או הקשורים עמה ולא לעשות כל מעשה או  .4.6

 ו/או לעסקיה. פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב

היועץ מתחייב לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות החברה ו/או המנכ"ל ו/או מי מטעמו כפי שינתנו מעת לעת,  .4.7

 וידווח על פעולותיו כפי שיידרש מפעם לפעם על ידי החברה.

 היועץ מתחייב למסור לחברה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה. .4.8

 התחייבות החברה: .5

החברה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות היועץ את כל המידע והנתונים שברשותה, 
  הנחוצים לשם ביצוע השירותים.

 קבלן עצמאי: .6

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה, יפעל היועץ כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע כך. היועץ  .6.1

 מעביד.-הצדדים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובדלא יהיה עובד של החברה ולא ישררו בין 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי היה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי התקיימו בין  .6.2

להלן ככוללת כל תשלום על פי דין,  8מעביד תחשב התמורה המתוארת בסעיף -היועץ לחברה יחסי עובד

לי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי ממכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה ומב

 הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב והחברה לא תחויב בכל תשלום נוסף ליועץ.

 התמורה: .7

לעיל, יהיה היועץ זכאי לקבל  3בתמורה לשירותים שיעניק היועץ לחברה ולמילוי תפקידו כאמור בסעיף  .7.1

 מאת החברה  כמפורט להלן:

שירותים המשפטיים השוטפים כאמור לעיל תהיה בסך השווה למפורט החודשית למתן ה התמורה  (א)
  להסכם זה  בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין. 'ג' בהצעת היועץ המסומנת כנספח

  לכל הסכומים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.

  המחירים לצרכן.מוסכם על הצדדים כי כל הסכומים המפורטים בהסכם זה יהיו צמודים למדד 
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בחודש, בגין שירותים שניתנו בחודש  10התמורה בגין חשבונות אשר הוגשו על ידי היועץ לחברה עד ל  .7.2

 יום מתום החודש בגינו הוגש החשבון. 20הקודם, ואשר אושרו ועל ידי החברה, תשולם תוך 

בגינו הוצא   יועץ בחודש לחשבון שיוגש על ידי היועץ יצורף דיווח מפורט על הפעולות שבוצעו על ידי ה  
  החשבון. במקרה של תשלום לפי שעות יידרש פרוט שעות לפי נושאי משנה.

מכל סכום שתשלם החברה ליועץ ינוכו סכומי המס במקור ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק  .7.3

כי אלא אם כן יומצא על ידי היועץ אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר ספק מוצהר 

 האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

היועץ מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו בגין העסקתו כגון: תשלומים למוסד  .7.4

 לביטוח לאומי, למס ערך מוסף, למס הכנסה וכן מיסים, אגרות ותשלומי חובה מכל סוג שהוא.

מעת שהחברה תתחיל בפיתוח תשתיות המים ו/או הביוב בתחום העיר כפר סבא או בכל רשות אחרת,  .7.5

יסכמו הצדדים את התוספת בעלויות שכר הטרחה הנדרשות כתוצאה מהרחבת פעילות החברה. כמו וכן 

במידה ולתאגיד האזורי תצטרף רשות נוספת, יסכמו בצדדים את שיעור תוספת שכר הטרחה בהתאם 

 (ב) לעיל.7.1ור היחסי של ערך גידול הפעילות וזאת בהמשך לאמור בס"ק לשיע

 ביטוח: .8

  ₪.מיליון  8 -היועץ מתחייב בזה לרכוש ולהציג בפני החברה ביטוח אחריות מקצועית, בסכום שלא יפחת מ

 סודיות ובעלות במידע ובתוצרי עבודה: .9

לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין,  היועץ מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר .9.1

כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר ו/או ונתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או קיבלם מהחברה ו/או 

 .)"המידע"מאחרים הקשורים במישרין ו/או ובעקיפין עם חוזה זה (להלן: 

ותה וימסר לחזקתה מיד המידע יהיה רכושה הבלעדי של החברה, והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמד לרש .9.2

 ובכל עת לפי דרישתה הראשונה.

ההתקשרות לאחריה   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה היועץ כי מיד עם ההודעה על סיום  .9.3

הוא יעביר לחברה את כל המידע, ויעמיד לרשות החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע 

 ו/או במאגר המידע באפן עצמאי.

היועץ מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו, תוך כדי עבודתו בחברה ו/או כתוצר  .9.4

של עבודתו על פי חוזה זה, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים לחברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים 

 של החברה, אלא באמצעות החברה או על פי הנחיותיה.

עובדיו ואת המומחים המועסקים על ידו על התחייבות לשמירת סודיות  היועץ מתחייב בזאת להחתים את .9.5

 בנוסח זהה לתנאי החוזה.

 העברה: . 10

היועץ לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו שמכוח חוזה זה אלא אם  .10.1

 ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
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כולו ואו מקצתו לתאגיד אחר בשליטתה הישירה או החברה תהה רשאית להעביר ו/או להסב חוזה זה  .10.2

העקיפה ובמקרה כאמור יהיה התאגיד הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי היועץ וכל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו 

  של היועץ על פי הסכם זה.

 ניגוד עניינים: . 11

שלא יפגע  היועץ אינו מנוע מלעסוק במקצועו במשרדו הפרטי מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה ובלבד .11.1

בצורה כלשהי בעבודתו עבור החברה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולתו על פי חוזה 

 זה.

בכל מקרה שבו עלול להיווצר או קיים חשש לניגוד עניינים בין פעולתו של היועץ על פי חוזה זה לבין  .11.2

 עיסוקיו האחרים, יודיע היועץ על כך לחברה בכתב באופן מיידי.

 שונות: . 12

חוזה זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או  .12.1

הסכמה, אשר נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם 

 זה.

על פי כל דין ו/או כויתור  התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כויתור על ממי מזכויותיו על פי חוזה זה או .12.2

או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או ואי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, 

 הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך בכתב  .12.3

דים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי החוזה בדרך הנושא חתימת הצד

 התנהגות, נוהג וכו'.

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד  .12.4

בית שעות מעת מסירתה למשלוח ב 72למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

 דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

  

  ולראייה באו הצדדים על החתום:

  

                        

  היועץ                      החברה      
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  טופס הצעת המציע –' נספח א

 הצעתי את בזאת מגיש, מטה החתום"), המציע: "להלן_____________________ ( אני
 טופס לרבות, הליך הפניה לקבלת הצעות במסמכי כמפורט שבנדון פניה לקבלת הצעות ל

  .זה הצעה

  המציע פרטי

  ________________________________. - המציע שם

  _______________________________. - תאגיד מספר

 _________________________________. התאגיד סוג

 ____________________________. - התאגדות תאריך

התקשרות  ופרטי שם לציין נא( –  ה/הינו זו להצעה הנוגע בכל המציע מטעם הקשר ת/איש
  ).לרבות טלפון נייד ודואר אלקטרוני

  

__________________________________________  
  

__________________________________________  

  :המציע בשם לחתום המוסמכים של. ז.ת ומספרי שמות
    

__________________________________________  
  

__________________________________________  

  ): ______________________מיקוד כולל( המציע מען

  : _________________________________טלפונים

  : _______________________________פקסימיליה

  ____________________________ דואר אלקטרוני:

  של המציע. פרופיל* נא לצרף 
  
  

  ת והצהרותיוהתחייבו

  :כדלקמן ומתחייב, מצהיר ,)המציע שם, ____________ (מטה החתום אני

 את בזאת מגיש ואני, אותם והבנתי קראתי, הליך לקבלת הצעותה מסמכי את לידי קיבלתי .1

 .הצעתי

 ההתחייבויות כל ואתהליך לקבלת הצעות ה מסמכי של תנאיהם את עצמי על מקבל אני .2

, למזמין בהם המוקנות הסמכויות את ובפרט), כלשהי תוספת או/ו שינוי בלא( בהם הכלולות
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 את מגיש והשלכותיהם, במישור המשפטי, כלכלי ומקצועי, ואני בהם האמור את מבין ואני

 פיהם ללא כל הסתייגות. על הצעתי

 דרישות או/ו תביעות כל אציג ולא ההליך לקבלת הצעות כיבמסמ האמור לכל מסכים אני .3

 כל על מראש מוותר ואני ידיעה אי או/ו התאמה חוסר, בהירות-אי, הבנה-אי על המבוססות

 טענות שהיו לי ככל. הכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכל, כאמור דרישה או/ו תביעה או/ו טענה

 שקלתי את משמעותן והשפעתן על הצעתי, והעליתי כי מצהיר ומתחייב אני,  או השגות כאמור

במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך אחרת המותרת לפי דין.  ההצעה הגשת מועד בטרם אותן

אדגיש כי השגה, תביעה או דרישה שלא הועלתה בפני ועדת המכרזים או שהועלתה ונדחתה יש 

פטית הנובעת מדחייתה או עליה באופן בלתי חוזר ואת התוצאה המש ישוויתרתלראותה ככזו 

 מצהיר אני מאי המענה עליה ככזו המוסכמת עלי ומקובלת עלי ואמנע מלהעלותה בעתיד. כן

 כפי, לעמוד עלי בהן הדרישות או ההצעות בחינת שיטת עם בקשר טענה כל לי אין כי ומתחייב

 .עלי ומוסכמים מובנים אלה וכי, הליך לקבלת הצעותה במסמכי מפורטים שהם

 הליך לקבלת הצעות ה פי על התחייבויותיי לביצוע הקשורים התנאים כל את היטב בדקתי .4

ההליך  במסמכי מפורטות פיו על שהתחייבויותיי ככל, ההליך לקבלת הצעות במסמכי כהגדרתו

 האמצעים להעמדת בנוגע, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי, לרבות, במלואן, לקבלת הצעות

 לביצוע הדרוש כל בידי כי בזאת מצהיר אני. ההליך לקבלת הצעות  תנאי פי-על הנדרשים

 באפשרותי שיש או ובמועדם במלואם ההליך לקבלת הצעות מסמכי פי על התחייבויותיי

, המיומנות, הידע, הפיננסית היכולת, המומחיות, ההסמכות לרבות, מועד מבעוד להשיגם

 לביצוע הדרושים האמצעים תרוי הציוד, והטכניים הפיננסיים הכישורים, הניסיון

  .ההליך לקבלת הצעות ממסמכי שעולה כפי והכל, ההליך לקבלת הצעות פי על התחייבויותיי

 עומדת הצעתי כי מצהיר אני. ועניין דבר לכל אותי מחייבת ההצעה הגשת כי מסכים ואני לי ידוע .5

 עצמי על מקבל ואני ההזמנה תנאי פי על בהליך מהמשתתפים הנדרשים והתנאים הדרישות בכל

  .והמשתמעות המפורשות, ההליך לקבלת הצעות ממסמכי העולות ההתחייבויות כל את

 אי עם בקשר עלות או הוצאה, נזק לכל הקשור בכל תביעה או טענה כל על מראש מוותר אני .6

 מניסוח כתוצאה או/ו שהיא סיבה מכל, ההליך לקבלת הצעות ביטול או/ו הליך זהב שלי זכייה

 לפי לו המוקנית המזמין בסמכות של שימוש מכל כתוצאה או/ו ההליך לקבלת הצעות מסמכי

  . הדין לפי או/ו ההזמנה מסמכי

, ההליך לקבלת הצעות במסמכי לנדרש בהתאם בתוקף הינה ממנה המשתמע כל על, הצעתי .7

 ההליך לקבלת הצעות במסמכי כאמור לעת מעת, ההצעה תוקף את להאריך רשאים תהיו ואתם

  .כאמור להארכה מראש הסכמתי את בזאת נותן ואני, לי שתיתנו בהודעה

 הבלעדי דעתכם לשיקול נתון לעיל האמור כל וכי, כלשהי הצעה לקבל מחויבים אינכם כי לי ידוע .8

  . דין כל להוראות ובכפוף ההליך לקבלת הצעות במסמכי לאמור בהתאם והכל, והמוחלט

, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכח המציע על החלים והאיסורים לחובות בנוסף .9

  :כדלקמן בזאת ומצהיר מתחייב אני

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או   .א

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 
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ההליך שא משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך של הוועדה או של נו

 .לקבלת הצעות

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא   .ב

משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

 . לקבלת הצעות

פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא לא לשדל ו/או לשתף   .ג

ההליך לקבלת משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות 

  .בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין הצעות

 ביטולם באמצעות לרבות ההזמנה במסמכי ושינויים תיקונים להכניס זכותכם כי לי ידוע . 10

 כמפורט והכל, המזמין סמכויות ליתר בהתאם ולפעול בהסתייגויות לטפל, מחדש וקביעתם

 .ההליך לקבלת הצעות במסמכי

 .כלשהו באופן הוסתרו אשר ישות או אדם כל, בשם או, לטובת מוגשת אינה ההצעה . 11

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת . 12

 הכלולים וההצהרות המצגים, הנתונים כל, שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב . 13

, ההצעה הגשת למועד ומעודכנים ומדויקים מלאים, נכונים הם הליך לקבלת הצעותל בהצעה

 .דעתו של המזמין שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולא

מותנית בקיומו של תקציב זמין ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לרבות מימוש זכות הברירה  . 14

  . הליך לקבלת הצעותל

 עולה אם אלא, בהזמנה להציע הצעות  להם הנתונה המשמעות תהא זה בטופס המונחים לכל

  .מהגיונם או הדברים מהקשר אחרת

 
  

  חתימת וחותמת עו"ד תאריך  חתימה וחותמת המציע
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 

בכל העניינים הנוגעים מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 
 .ולביצועו הליך לקבלת הצעותל

  תאריך
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  נספח ב'

  תצהיר אי תיאום  – נספח ב'

  

לאחר  אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________

 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם   .א

  .מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו  .ב

הליך לקבלת תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות באדם או זה או  הליך לקבלת הצעותב

   .זה הצעות

 זה.  הליך לקבלת הצעותלא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות ב  .ג

  להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר   .ד

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

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה   .ו

  זה.  הליך לקבלת הצעותפוטנציאלי אחר ב

, כי לא 1988-"חהתשמלגרוע מהאמור בכל דין, לרבות חוק ההגבלים העסקיים  מבלימצהיר כי  יאנ  .ז

, הליך לקבלת הצעותלא תזכה ב י, היה והצעתמהגורם האחר, אשר ימנע תי עם כל גורם אחרנקשר

 הליך לקבלת הצעותב יזכה אשר למציע שירותיו ליתן ממנו ימנע או, הליך לקבלת הצעותבלהשתתף 

על ידי ועדת  ילפסילת הצעת תביא וכי, פלילית כעבירה להיחשב עלולה זו הוראה הפרת כי יל ידוע.  זה

   המכרזים. 

 תהיה, לעיל לאמור בניגוד פועל שמטעמי מי או/ו אני כי לכך סביר חשד יתעורר אם כי מאשר הנני  .ח

 או לקבל לא או/ו, הליך לקבלת הצעותב בהליך לשתפני לא, הבלעדי דעתו שיקול י"עפ, הזכות לוועדה

הליך לקבלת ב וזכייתי, יינתן אם, לי שיינתן עובר ציון שהוא זמן בכל לבטל או/ו הצעתי את לפסול

 .ההתקשרות הסכם את שהוא זמן בכל לבטל או/ו הצעות

 מי וכל יועץ, גורם מקצועי, שלוח, קבלן, עובד כל לידיעת זה מסמך את תוכן הבאתי כי, מאשר הנני  .ט

  .  מנומ והנובע, לקבלת הצעות בהליך שהיא דרך בכל המעורבים מטעמי

  

  

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי 

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  אישית, ולאחר שהזהרתיו

  כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

      

  חתימת עו"ד  שם עו"ד  תאריך

 

 תאריך  חתימה וחותמת המציע
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  נספח ג'

 טופס הצעת המחיר - נספח ג'

  

   :אני הח"מ, ________________, נציג מוסמך של _________________, מתכבד בזה להגיש

בהתאם לתנאי ההזמנה להציע הצעות (מסמך א') והסכם יעוץ משפטי הצעה למתן שירותי 

  ') על כל נספחיהם.בההתקשרות (מסמך 

הנו להסכם ההתקשרות  2הסכום החודשים המבוקש עבור השירותים המפורטים בסעיף 

  בתוספת מע"מ כחוק. ₪  _____________

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_תאריך: ____________________  

    

 חתימה: _____________________

 

  חותמת: _____________________
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  נספח ד'

  ניסיון המציע*נספח 

  

 שנות ותק - .________________________________  

  תאגידי מים (נא לפרט לפניה דוגמת השירותים נשוא  ניסיון במתן ייעוץ ושירותיםשנות

באילו שנים) 

_______________________________________________________________. 

 :יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את ניסיונו של המציע 

 הגוף שם  מס'

 עבורו המזמין

 בוצעו

  השירותים

סוג הגוף 

המזמין 

(חברה 

עירונית או 

תאגיד מים 

  וביוב)

 תקופת

 ביצוע

  השירותים

ופרטי  שם  תיאור העבודות

 התקשרות של

 אצל קשר איש

   המזמין

1            

2            

3            

4            

5            

  
  
  

  *הערות: 
  המציע רשאי למסור את המידע על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו  

 יודגש שמספר השורות בטבלה אינו גורע מזכות המציע/חבר צוות להוסיף שורות נוספות  
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  ה'נספח 

  תצהיר זכויות עובדים 

לאחר שהוזהרתי נושא בתפקיד  ____________ בחברת  __________________ _____________________   מ"אני הח
  :מצהיר בזה בכתב כדלקמן כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,(ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק ),החוק –להלן  1976(-ו"התשל )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ( 1991 -א"התשנ) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. )עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 )י הסעיפים המיותרים/חק(מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

   .")חוק שכר מינימום (להלן: " 1987 -ז"התשמ בעבירה לפי חוק שכר מינימום, לא הורשענו א.

   הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
  האחרונה.

ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים 

על פי  זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה

  דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא התקשרות בהסכם עם /הליך לקבלת הצעותצורך אני נותן תצהיר זה ל .4
 בע"מ והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

             
            ________________    
   חתימה                            

   י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________מאשר כי ביוםד "עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
  דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה 

                _____________________  
  חתימה                  

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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  'ונספח 

  תצהיר העדר הרשעות 

  ממניות המציע) 50% -(נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 לפלגי שרוןיעוץ משפטי למתן שירותי  ____לקבלת הצעות  מס' הליך 

 מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: . 1

 אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).  )א(

, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא ההליך לקבלת הצעותהשנים האחרונות שקדמו לפרסום  10במהלך   )ב(
ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת מהעבירות המנויות להלן בקשר עם עבירה פלילית מתנהלים נגדו הליכים פליליים 

 .מהעבירות המנויות להלן כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית

(להלן: "חוק העונשין"),  1977 -(עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414חוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים ל 383-393או לפי סעיפים 

ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל 
כולל עבירות כל עבירה, ו/או  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,  חום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהבת
 עבירות מכח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

ים ומוסמכים לעיין במרשם הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשא  )ג(
 הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ   )ד(
  תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, 

  צרופות . 2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  )א(

ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל   )ב(
  זה.

  (ב) לעיל.1 -(א)1דבר נכונות האמור בסעיפים לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל ב  )ג(

_________________   ____________  _____________________________      ______  
  תאריך                     חתימה וחותמת עו"ד      תאריך         שם חתימה וחותמת 

  במציעהריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר   של המציע/חבר במציע
  הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין    
  .הליך לקבלת הצעותהקשור ו/או הנוגע ל    

  הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על    ;
  ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים    
  כאמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם     
  בפני על נספח זה.      

  אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________   _____________  ____________________________      ______  
  תאריך                     חתימה וחותמת עו"ד      תאריך           שם + חתימה

  להצהירהריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי 
  את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

           לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח
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  ז'נספח 

  
  

  הצהרת שמירת סודיות

  

  

(להלן:  מס' __________ מרחוב ______________, ח.פ/אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. . 1

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב  מתחייב בזאת כלפי "המתחייב")

  כדלקמן:  בע"מ יאיר צור יגאל

לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים  .1.1

הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, 

ן עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב נתו

ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו לו ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או 

  שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".

  המידע כדלקמן:לגבי  .1.2

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק  .1.2.1

ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע 

  העבודה בלבד.

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על  .1.2.2

  עותקיה.

ור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לשמ .1.2.3

  לידי אחר.

  להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה. .1.2.4

  לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע. .1.2.5

  לשהו.להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כ .1.2.6

  לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד. .1.2.7

לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים  .1.2.8

על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה 

 "מתחייב" במהלך וכתוצאה מן העבודה.בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה

להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר  .1.2.9

  מידע הנוגע למידע או לעבודה. 

  ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. . 2
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ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו בביצוע  . 3

 העבודה כולה או חלק ממנה. 

  המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם. . 4

ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסרה לו העבודה וכי הפרת  . 5

 ההתחייבות לשמירת סודיות, תחויב בפיצויים.

על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם  . 6

  רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל

  _____________לחודש_______________אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום ביום

    ___________________________________________המתחייב :

 רשימת מורשים מטעם המתחייב.

  תפקיד  תעודת זהות  שם העובד
  

  חתימה
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  'חנספח 

  
  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

  

  

אני הח"מ, נושא ת.ז. ______________, משמש בתפקיד ________ אצל  __________ אשר 

פלגי שרון , מיסודן של ל יעוץ משפטילמתן שירותי  ____מס'  בהליך לקבלת הצעותהינו המציע 

 בע"מעיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל 

  

  מצהיר בזאת כדלקמן:

  

נכון למועד עריכת תצהירי זה, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע  .1

. ואינני קשור ו/או ההליך לקבלת הצעותממני לבצע את השירותים הנדרשים נשוא 

מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי 

 זה.הליך פי -יי עללניגוד עניינים, ביחס להתחייבויות

עימי, לא אתקשר  פלגי שרוןייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של כמו כן הנני מתח .2

בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של 

 מראש ובכתב, להתקשרות.  פלגי שרוןניגוד עניינים, אבקש את הסכמת 

או לנציג מטעמה על פלגי שרון לידוע לי כי עלי לדווח מראש בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .3

כל כוונה שלי, של מי מעובדי, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם 

רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות  פלגי שרוןלהוראותיו בעניין. 

 אם להוראות אלו.שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהת

  

______________________                                                     ______________  

  תאריך                                                                                    חתימת המצהיר              

  

  אישור עו"ד

כי ביום  מאשר בזאת____________  שיוןי_______________ מס' ראני הח"מ עו"ד 

___________ הופיע בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז. 

מס'___________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

  ות הצהרתו וחתם עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונ

  

  

____________________      _____________________  

  תחתימה  וחותמ            תאריך                       


