פ יה לקבלת הצעות מחיר )(117/2018
למתן שירותי ייעוץ משפטי קבוע
לפלגי שרון ,מיסודן של עיריית כפר סבא
והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל,
בע"מ
מסמך א'  -הזמ ה להציע הצעות
 .1כללי :
.1.1

תאגיד המים והביוב פלגי שרון )להלן גם" :המזמין" ו/או "תאגיד פלגי שרון" ו/או
"החברה" ו/או "ועדת המכרזים"( מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי
קבוע ,הכול כמפורט בהזמ ה זו ובמסמך ב' )הסכם ההתקשרות(.

.1.2

תיאור כללי של פעילות החברה:

.1.3

תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא ומועצה מקומית כוכב
יאיר צור יגאל הפועלת מכוח חוק תאגידי מים וביוב תשס"א  .2001 -החברה קיימת
כתאגיד במתכו תו ה וכחית זה למעלה משבע ש ים ומ הלת את האחזקה ,התפעול,
ופיתוח תשתיות המים והביוב ושירות הצרכ ים בעיר כפר סבא ובמועצה המקומית
כוכב יאיר צור יגאל ועוד ,הכל כפי שהוגדר לה ברשיון.

 .2הרכב השירותים:
המזמין מבקש לקבל שירותי יעוץ משפטי כמפורט להלן:
.2.1

ייעוץ משפטי שוטף הכולל מתן חוות דעת

.2.2

השתתפות בפגישות מקצועיות של החברה  -פ ימיות וחיצו יות

.2.3

השתתפות במועצות מ הלים ובוועדות שו ות כולל וועדות מכרזים ,הכ ת חוזים
ובדיקתם

.2.4

עריכה ובדיקת מכרזים

.2.5

טיפול ביחסי עובד מעביד

.2.6

התדיי ות מול רשות המים ו/או כל רשות אחרת רלב טית ,לרבות תחומים ה גזרים
מפעילות החברה מעת לעת

.2.7

השתתפות במועצת המ הלים ובוועדות השו ות כולל וועדות מכרזים ,דירקטוריון,
כספים ,ביקורת ,חריגים ,מועצת עיר וכו'
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.2.8

התדיי ות מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים ,מ הלת הביוב ,מי הל המים
או כל רשות אחרת רלב טית.

.2.9

עריכה ובדיקת מכרזים

.2.10

הכ ת חוזים ובדיקתם

 .3תקופת ההתקשרות
 .3.1בהליך זה -
 .3.2משך ההתקשרות לביצוע השירותים הי ו לתקופה הכוללת של שלוש ש ים מיום החתימה
על הסכם ההתקשרות )"תקופת התקשרות בסיסית"(.
 .3.3המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות על פי ת איה וללא כל שי וי בתמורה,
לתקופה וספת עד לתקופת הארכה מצטברת של ש תיים .המזמין יוכל להודיע למציע על
הארכת תקופת ההסכם עד  30ימים לפ י פקיעתו של ההסכם .לא הודיע המזמין על הארכת
ההסכם כאמור – יפקע ההסכם במועדו המקורי ,בלא שיידרש המזמין לתת בגין כך כל
הודעה וספת .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין כל התחייבות )או מצג( מצד המזמין
להאריך את ההסכם )בכלל או לתקופה כלשהי( ,והמזמין רשאי יהיה לפי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט שלא להאריך את תקופת ההסכם כלל ,וכי על המציע לערוך הצעתו
)ולתמחר( בהי תן תקופת ההתקשרות הבסיסית ,ללא כל הסתמכות – במחיר או במסגרת
ההתארג ות הפ ימית שלו -על הארכות כלשהן.
 .4המועדים העיקריים בהליך זה
פעילות

תאריך

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

3/4/2018

מועד אחרון להגשת הצעות

10/4/2018

שעה
10:00
11:00

 .4.1המזמין רשאי להאריך כל אחד מהמועדים ה קובים בהליך זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
מכל סיבה שימצא ל כון ובכל מועד שימצא ל כון לרבות במועד האחרון להגשת ההצעות,
ובין היתר כהיע ות לבקשות מציע ,מציעים או מיוזמתו ,לרבות ככל שיסבור ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .5ת אי סף:
על המציע המגיש הצעתו להליך זה לעמוד בכל ת אי הסף הבאים:
ת אי סף מקצועיים:
 .5.1אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות ,הרשומה כדין
בישראל( שעיסוקו המרכזי הי ו מתן שירותי ייעוץ משפטי.
 .5.1.1משתתפת בהליך זה שהיא חברה רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של
החברה אצל רשם החברות ורשימה של מ הליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח
של החברה.
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 .5.1.2משתתפת בהליך זה שהיא שותפות רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של
השותפות אצל רשם השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל
שותף ואחריותו לחובות השותפות.
 .5.2על המציע להיות משרד בעל ותק של  8ש ים לפחות במתן שרותי עריכת דין.
 .5.3המציע תן שירותי ייעוץ משפטי דוגמת השירותים שוא הליך זה לתאגיד מים וביוב במשך
חמש ) (5ש ים לפחות מתוך שבע ) (7הש ים שקדמו להגשת ההצעה )במהלך הש ים 2011-
.(2017
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לשם הוכחת עמידתו בת אי הסף המפורטים לעיל ,על המציע
לצרף:
.5.3.1

קורות חיים ,העתקי תעודות ואישורים בדבר יסיו ו והכשרתו של כל חברי הצוות
המוצעים כל ידי המציע )אשר יבצעו את השירותים עבור המזמין(.

.5.3.2

פרופיל עסקי.

.5.3.3

פירוט יסיון המציע ב וסח ב ספח ד'.

.5.3.4

פירוט יסיון עורכי הדין המוצעים.

.5.3.5

כל מסמך אחר המעיד על עמידת המציע בת אי הסף ש קבעו בהליך זה ,וכן כל
מסמך היכול לדעתו לתמוך בתן יקוד גבוה יותר להצעת המציע.

 .5.4ת אים כללים :
ב וסף לת אים המפורטים לעיל ,על המציע לעמוד בת אים המפורטים להלן:
.5.4.1

הי ו מ הל ספרים כ דרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים .על המציע
להמציא אישור תקף על יהול ספרים כדין ,כ דרש בחוק עסקאות עם גופים
ציבוריים.

.5.4.2

המציא אישור עוסק מורשה משלטו ות מס ערך מוסף.

.5.4.3

המציא אישור על יכוי מס במקור.

.5.4.4

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

.5.4.5

המציע מפריש יכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם
הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי
ו/או צו הרחבה ולא הורשע הוא ומי ש שלט על ידו או הבעלים שלו ,בפסק דין
בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים(
התש "א 1991 -ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז ,1987 -בש ה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות ,כאמור בהליך זה .לשם הוכחת עמידתו בת אי זה על
המציע להמציא תצהיר בדבר זכויות עובדים מפורט ב ספח ה' למסמכי ההליך זה
ואשר מהווה חלק בלתי פרד הימ ו לפיו.
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.5.5

.5.4.6

המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש גדו ו/או גד מ הל
ממ הליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה ש ושאה פיסקלי או עבירה פלילית
לפי סעיפים ) 290-297עבירות שוחד( לחוק העו שין ,התשל"ז) 1977 -להלן" :חוק
העו שין"( ,או לפי סעיפים  383-393לחוק העו שין )עבירות ג יבה( ,או לפי סעיפים
 414עד  438לחוק העו שין )עבירות מרמה ,סחיטה ועושק( ו/או בע יין הרלב טי
לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה ב פש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כ גדו ו/או גד
מ הל ממ הליו צו למ יעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מ יעת הטרדה מאיימת,
התשס"ב ,2001-ו/או כל עבירה ,כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/ה וגעות
לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת
ק ס ,עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שע יי ן אי קבלת אישור,
רישיון או הסכמה( .לשם הוכחת עמידתו בת אי זה על המציע להמציא תצהיר
בדבר העדר הרשעות כמפורט ב ספח ו' למסמכי הליך זה ואשר מהווה חלק בלתי
פרד הימ ו לפיו .

.5.4.7

צרף להצעתו הצהרה לשמירת סודיות המסומ ת כ ספח ז' להסכם והמהווה חלק
בלתי פרד מהליך זה.

.5.4.8

צרף להצעתו הצהרה על העדר יגוד ע יי ים המסומ ת כ ספח ח' להסכם והמהווה
חלק בלתי פרד מהליך זה.

העברת שאלות ובירורים
שאלות ובקשות להבהרות ,יש להפ ות לסמ כ"ל הכספים ו כח אדם של התאגיד רו"ח
ליזי אזולאי בכתב בלבד בקובץ  WORDובקובץ  PDFבאמצעות דוא"ל
 office@palgey-sharon.co.ilלא יאוחר מיום  3/4/2018בשעה  10:00חובה לציין
בתכתובת הדוא"ל את שם המציע ,מספר הטלפון ומס' הליך זה .יש לוודא קבלת הדוא"ל
בטלפון  09-9743331שאלות ההבהרה תכלול ה את מספר הסעיף והמסמך בהליך זה
אליו מתייחסת השאלה.

 .6ביטוח:
 .6.1תשומת לב המציעים מופ ית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי ותן השירות
שייבחר .מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת
מהות השירותים לפי מסמכי הפ ייה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות
לערוך עבורו את כל הביטוחים ה דרשים.
 .6.2מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים ה דרשים ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר
ממועד חתימת החוזה ו/או תחילת מתן השירותים )המוקדם מש יהם( וכת אי לתחילתם,
אישור ביטוחי ותן השירות )ב וסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.
 .6.3למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת אישור ביטוחי ותן השירות ,חתום
כדין על ידי מבטחי המציע )ב וסחו המקורי( ,המזמין יהיה רשאי למ וע ממ ו את מועד
תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כ דרש.
 .6.4ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.3לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת

5

אישור ביטוחי ותן השירות ,כאמור בס"ק  6.3לעיל ,יהיה המזמין רשאי לראות ב ותן
השירות כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של ותן השירות בהליך זה.
 .7הגשת ההצעה
.7.1

הצעת המציע תוגש על גבי הטופס הצעת המציע וטופס הצעת המחיר ) ספחים א ו-ג''(
המצורף בזה למסמכי הליך זה ,בצירוף כל האישורים והמסמכים כ דרש במסמכי הליך
זה.

.7.2

חתימה על ההצעה

.7.3

.7.4

.7.2.1

על המציע למלא את טופס הצעת המציע ולחתום עליו בחתימה מקורית
מלאה .יש לחתום על כל דף ממסמכי הליך זה.

.7.2.2

אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה  -יחתום או יחתמו רק מי
שהוסמך או הוסמכו לכך בתק ון החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או
מכוחו ובתוספת חותמת התאגיד ,ויצורף אישור עו"ד או רו"ח לפיו
החתימה מחייבת את המציע.

מילוי ההצעה
.7.3.1

אין לש ות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או ת אי המופיעים במסמכי הליך זה
לרבות ספחיו .כל שי וי שייעשה על ידי המציע במסמכי הליך זה ו/או כל
הסתייגות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה .

.7.3.2

יש להקפיד על מילוי כל הסעיפים הדרושים במסמכי הליך זה בצורה
ברורה.

הצהרות והתחייבויות ה ובעות מעצם הגשת ההצעה
הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בת אי הסף האמורים לעיל ,הבין
את מהות השירותים המתבקשים ,הסכים מראש לכל ת אי הליך זה בלא שי וי ו/או
תוספת ו/או הסתייגות וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי
הרלב טי והדרוש מבחי תו ,בדק את כל ה תו ים ,הפרטים והעובדות וביקש הבהרות על
כל סוגיה ש מצאה בעי יו בלתי ברורה או עמומה ,ולפיכך המציע יהא מ וע מלהעלות כל
טע ה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או ת אי כלשהו של הליך זה על כל פרטיו וחלקיו
או כי עמימות או חוסר בהירות הליך זה גרם לו לעלות וספת שלא תמחר או לא לקח
בחשבון הצעתו או כי גרם לו זק אחר כלשהו.

.7.5

אופן הגשת ההצעה
.7.5.1

המעו יין להשתתף בהליך זה יכ יס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת
במשרדי התאגיד ברח' התע"ש  22כפר סבא קומה ) 2אין לשלוח הצעה
בדואר( כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה ,בש י העתקים כרוכים )באופן
שימ ע את התפרקותם( בתוך מעטפה סגורה היטב )להלן" :מעטפת הליך"(
בימים א'-ג' בין השעות  09:00עד  ,14:00החל מיום  8/3/2018וזאת ולא
יאוחר מיום  10/3/2018עד שעה ) 11:00להלן" :המועד האחרון להגשת
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הצעות"(.
.7.5.2

את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה פרדת וסגורה היטב )להלן" :מעטפת
המחיר"( ,אשר תוכ ס לתוך מעטפת ההליך .יודגש ויובהר כי אין לכלול כל
פרט בקשר עם הצעת המחיר של המציע במעטפת ההליך אלא רק בתוך
מעטפת המחיר.

.7.5.3

הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות –
תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

 .8מסמכים דרשים
.8.1

להצעת המציע ) ספחים א' ו-ג'( יצורפו כל המסמכים המ ויים בהזמ ה זו ,וכן כל מסמכי
הליך זה על ספחיהם ,כשהם חתומים במקור ומאומתים במקרה הצורך ע"י עו"ד.

.8.2

לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל ו/או המסמכים המפורטים
בסעיף  , 5רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול את הצעת המציע .לחילופין,
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
שיקבע על ידי המזמין ובלבד שהמזמין לא סבר שאי הצירוף בע מתכסיס ות או חוסר
תום לב.

 .9תוקף ההצעה
.9.1

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

 .10בחירת הזוכה
 .10.1המזמין אי ו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והכל מבלי
לגרוע מכל יתר סמכויות ועדת המכרזים כמתואר בהליך זה.
 .10.2בחירת הזוכה בהליך זה תיעשה כדלקמן:
 .10.3שלב הראשון –
בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לת אי הליך זה בדיקת ת אי הסף
המפורטים לעיל .הצעה ש קבע לגביה על ידי הוועדה )לאחר מיצוי הבדיקה ב ושא,
ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע והשלמות ככל שיוחלט לאפשר למציע לעשות
כן( שאי ה עומדת בת אי הסף  -תיפסל.
 .10.4שלב ש י:
מציעים אשר עמדו בת אי הסף יוזמ ו לראיון בפ י ועדה שתמו ה ע"י המזמין.
הועדה תעריך ות קד את איכות השירות המוצע ,זמי ותו ,יסיו ו תו ים מיוחדים של
המציע והתאמתם למזמין; כישוריו של המציע ,מומחיותו ותחומי התמחותו
והתרשמות כללית;
מובהר ,בזאת כי במסגרת בחי ת ההצעות יהא המזמין רשאי להתחשב באמי ותו,
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יסיו ו ,כישוריו ,מיומ ותו והמו יטין של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים,
ב יסיון קודם של המזמין בהתקשרות עם המציע – אם הייתה כזו ,ובאופן כללי ,בכל
קריטריון ע יי י אחר אותו מוצא הוא ל כון לשקול ,לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת
הצעה.
.10.4.1

יקוד הוועדה יהווה  70%בשקלול הסופי.

.10.4.2

יקוד הצעת המחיר יהווה  30%בשקלול הסופי.
ציון הצעת המחיר יחושב באופן הבא :המציע אשר הצעתו הי ה ה מוכה
ביותר ,יקבל את מלוא ה 30 -קודות.
שאר המציעים יקבלו יקוד הקטן ב ) 2במילים:שתי( קודות מה יקוד של
ההצעה הטובה מהם .

 .10.5המזמין רשאי לבטל הליך זה – לרבות לאחר הכרזה על זוכה  -מכל סיבה שהיא ה וגעת
לצרכי המזמין ,חוסר תקציבי ל ושא או העדר תקציב כלל ,והכל מבלי לזכות את מי
מהמציעים – או את הזוכה -בפיצוי או שיפוי כלשהו בגין כך.
 .10.6למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  0לעיל ,מובהר כי הוועדה תהיה רשאית
לבחור הצעה שאי ה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בגין סיבות מיוחדות
ומטעמים שיירשמו.
 .11פסילת הצעות ואי קבלתן
 .11.1המזמין רשאי לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן:
.11.1.1

אי עמידה בת אי הסף.

.11.1.2

הפרת דרישות ההליך או אי קיומן ,מקום בו לדעת המזמין גרמה פגיעה
מהותית בלתי הפיכה בשוויון ,או בעקרו ות יסוד של די י המכרזים ,או
ב יהול התקין של הליך זה.

.11.1.3

מציע הפועל בחוסר תום לב.

 .11.2למזמין הזכות לפסול הצעות אשר אי ן סבירות ,או לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי
או ספק סביר אחר כי הוא אי ו יכול לבצע את ההתקשרות ,לאחר שקוים שימוע לאותו
מציע והתאפשר לו לטעון בכתב מדוע אין לפסול ההצעה מחשש שאי ו יכול לבצע את
ההתקשרות .
 .11.3מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהליך זה ,מובהר כי המזמין רשאי לא לקבל את ההצעה
שזכתה ל יקוד הגבוה ביותר.
 .11.4המזמין יתחשב בבחי ת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמי ותו ,יסיו ו ,כישוריו,
מיומ ותו והמו יטין של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,ב יסיון קודם שלילי
של המזמין ,בהתקשרות עם המציע ,אם הייתה כזו – לרבות התקשרות למתן שירותים
שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין המזמין למציע ,על טיב ו/או איכות השירותים
שבוצעו או מבוצעות ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ע יי י אחר אותו מוצא המזמין ל כון
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לשקול ,לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי יסיון שלילי לע יין סעיף
זה ייחשב:
אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמ ים ,לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות הזמין
ו/או מזמי ים אחרים שהמציע ביצע עבורם עבודות )להלן" :מזמי ים אחרים"( .
המזמין ו/או מזמי ים אחרים הודיעו למציע על הפסקת מתן השירותים .
המציע כשל במתן השירותים בהתאם לדעתם המ ומקת של א שי מקצוע מטעם המזמין
ו/או א שי מקצוע מטעם מזמי ים אחרים .
קיומה של אי שביעות רצון משמעותית ממתן השירותים על ידי המציע ,או קיומה של
חוות דעת שלילית בכתב של המזמין ו/או של מזמי ים אחרים על טיב השירות ש יתן
על ידי המציע .
במקרים אלה ,תי תן למציע זכות טיעון לפ י מתן ההחלטה הסופית .הטיעון יהיה בכתב
או בעל פה ,וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.
 .11.5המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,ת איה או בשל
חוסר התייחסות לת אי הליך זה באופן שלדעת המזמין מו ע הערכת ההצעה כדבעי
ובלבד שהמזמין קיימה שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה להליך זה .המשמעות
הי ה כי המזמין אי ו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת אחוז הה חה הגבוה ביותר.
 .12סמכות לדרוש מידע וסף
 .12.1המזמין מוסמך לדרוש מכל מציע מידע וסף ,פרטים ,הבהרות ,השלמות ,תיקו ים,
מסמכים ,אסמכתאות ,ימוקים וכל כיוצא באלה ,בכל ע יין ה וגע להצעה על כל אחד
מחלקיה ,והכל במטרה לקיים כל אחת מסמכויותיו האחרות של המזמין ועל מ ת לבחון
את ההצעה.
 .12.2המזמין רשאי ,בכל שלב ,לרבות לאחר הבחירה בזוכה ,לזמן כל מציע להציג בפ יו את
ההצעה שהגיש ,כולה או מקצתה ,לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים
לצורך קבלת החלטה מכל סוג שהוא.
 .13הודעת זכייה
 .13.1המזמין ימסור הודעות בכתב על הזכייה/אי זכייה בהליך זה.
 .13.2מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת הסכם חתום על ידי
מורשי החתימה של המזמין.
 .13.3המזמין רשאי להורות על יהול משא ומתן עם המציע הזוכה ,וזאת ב וסף לכל סמכות
ה תו ה לו ל יהול משא ומתן.
 .13.4ביצוע ההתקשרות מות ה בחתימת ההסכם המצורף כמסמך ב' ,על-ידי מורשי החתימה
של המזמין ועל-ידי הזוכה והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים חתום כדין על ידי המבטח
– בידי המציע.
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 .13.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות
בכל עת על כל שי וי המרחיב או מצמצם את היקף השירותים המפורטים בהליך זה.
 .14כללי
 .14.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה בכל שלב שהוא ,גם לאחר סגירתו ,וזאת
כל עוד לא חתם המזמין על ההסכם ,ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא ומכל
סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,הכל בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי .אם
יחליט המזמין לבטל הליך זה ו/או לא לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים בהליך
זה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה מכל סוג שהוא כ גד המזמין.
 .14.2מובהר כי המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לדחות כל הצעה שאי ה שלמה ,או ברורה,
או שאי ה ערוכה עפ"י מסמכי הליך זה ,או שתימצא בלתי סבירה ,או בשל כל פגם או אי
התאמה אחרת ביחס לדרישות הליך זה ,או למחול על הפגם ,או לבקש תיקו ו תיקון
ו/או הבהרה ו/או השלמה ,וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי .החליט המזמין להתעלם מן
השי וי/ההסתייגות ,תחייב ההצעה את המציע כאילו לא כתבו השי וי או ההסתייגות.
 .14.3על המציע להביא בחשבון ,על פי הערכתו ,את האמצעים שיידרשו ואת הת אים הבלתי
צפויים העלולים לעלות בהקשר לעבודות .לשם כך ירכז המציע על אחריותו הבלעדית
את כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיו י או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכ ת
הצעתו והתקשרות בחוזה.
 .14.4להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות ,המיסים ,האגרות,
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם ביצוע העבודות על פי ת אי הליך
זה וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירים שבכתב ההצעה .
 .15הוצאות
 .15.1כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה להליך זה ובהשתתפות
בהליך זה ,תחול ה על המציע בלבד.
 .16בעלות
 .16.1הליך זה הי ו ק יי ו הרוח י של המזמין ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד.
אין לעשות בו כל שימוש שאי ו לצורך הכ ת ההצעה.
 .16.2כל האמור בלשון זכר בהליך זה ,בלשון קבה במשמע ולהיפך.
בברכה
אלעד תמרי ,מ כ"ל
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מסמך ב' – הסכם התקשרות
חוזה
ש ערך ו חתם ביום ______ לחודש י ואר ש ת  2018בכפר סבא
בין:

פלגי שרון מיסודן של עירייית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר
צור יגאל ,בע"מ
רחוב ויצמן  135כפר סבא
)להלן" :החברה"(

לבין:

______________________
______________________
)להלן" :היועץ"(

הואיל:

והחברה ממעו יי ת להעסיק את היועץ ,כיועץ משפטי של החברה.

והואיל:

והיועץ מעו יין להתמ ות לתפקיד זה על ידי החברה ולהע יק לה שירותים והכל כאמור בחוזה זה.
אי לכך הוצהר ,הות ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ופרש ות:
 .1.1המבוא לחוזה זה וה ספחים לחוזה מהווים חלק בלתי פרד ממ ו.
 .1.2כותרות הסעיפים הי ם לצורכי וחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרש ות חוזה זה.

.2

תיאור התפקיד:
 .2.1היועץ ייתן שרותיו המקצועיים ויטפל ב ושאים המפורטים להלן )להלן" :השירותים"(:
.2.1.1

ייעוץ משפטי שוטף הכולל מתן חוות דעת

.2.1.2

השתתפות בפגישות מקצועיות של החברה  -פ ימיות וחיצו יות

.2.1.3

השתתפות במועצות מ הלים ובוועדות שו ות כולל וועדות מכרזים ,הכ ת חוזים ובדיקתם

.2.1.4

עריכה ובדיקת מכרזים

.2.1.5

טיפול ביחסי עובד מעביד

.2.1.6

התדיי ות מול רשות המים ו/או כל רשות אחרת רלב טית ,לרבות תחומים ה גזרים מפעילות
החברה מעת לעת
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.2.1.7

השתתפות במועצת המ הלים ובוועדות השו ות כולל וועדות מכרזים ,דירקטוריון ,כספים,
ביקורת ,חריגים ,מועצת עיר וכו'

.2.1.8

התדיי ות מול רשויות סטטוטוריות לרבות רשות המים ,מ הלת הביוב ,מי הל המים או כל
רשות אחרת רלב טית.

.2.1.9

עריכה ובדיקת מכרזים

.2.1.10

הכ ת חוזים ובדיקתם

 .2.2מוסכם ,כי השירותים המפורטים בס"ק  2.1לעיל אי ם כוללם התדיי ות משפטית )ליטיגציה( וייצוג
החברה בביהמ"ש ו/או בביה"ד ו/או בהליכי בוררות ו/או גישור ו/או בפ י כל ערכאה משפטית אחרת.
 .2.3לחברה שמורה הזכות להרחיב או להקטין את היקף השירותים ה דרשים ,באותם ת אים ובאותה תמורה
בגין מתן שירותים כאמור בחוזה זה.
 .2.4מובהר בזאת כי היה ובהתאם לאמור בסעיף  2.2תוסף מטלה חדשה או תחום שירות חדש יקבעו היקף
העבודה ות איה והדרישות מהיועץ בהסכמה בכתב בין הצדדים ,ו ספח ג' להסכם יעודכן בהתאם.
.3

תקופת ההתקשרות:
 .3.1היועץ מתחייב להע יק לחברה את השירותים במשך ש ה מיום ______ ועד ליום _______ ברציפות
)להלן" :תקופת ההתקשרות"(.
 .3.2תקופת ההתקשרות תוארך ב -ש ה אחת וספת בכל פעם )להלן" :תקופת הארכה"( בכפוף למסירת הודעה
מראש ובכתב  30יום לפ י תום תקופת ההתקשרות.
 .3.3עם תום תוקפו של חוזה זה או עם סיומו מסיבה כל שהיא ,לא יהיה היועץ זכאי לפיצוי ,שיפוי ,או תשלום
אחר כלשהו בקשר עם כל ע יין הקשור או וה ובע מחוזה זה ו/או הפסקתו וכן לא יהיה היועץ זכאי לקבל
תשלום כלשהו בגין מו יטין ו/או בגין פעולה שעשה או כספים שהוציא בקשר עם חוזה זה ו/או ה ובע
ממ ו ,למעט הוצאות שהוציא אגב מתן השירותים בעבור החברה.
 .3.4החברה רשאית להפסיק את עבודת היועץ לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת ,במקרה של הפרת אמו ים
חמורה ,או אם הורשע היועץ בעבירה פלילית שיש עממה קלון ,או עבירה המטילה דופי מוסרי ביועץ ו/או
במקרה ש בצר ממ ו מלמלא את תפקידו כראוי ,בשל מגבלות אישיות ו/אוו יגוד אי טרסים ו/או
אובייקטיבית וסבירה.

.4

התחייבות והצהרות היועץ:
היועץ מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
 .4.1היועץ מצהיר בזה כי הי ו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים שוא ההתקשרות המאפשר לוו
לבצע את השירותים בעצמו ובעזרת מומחים בתחומי מומחיות רלב טיים שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה
זו )להלן" :המומחים"( ,והוא מתחייב בזה לבצע את השירותים לשביעות רצו ה המלאה של החברה,
במומחיות ובמקצועיות הדרושים על פי סט דרטים מקצועיים מקובלים ,והוא ישא באחריות הבלעדיות
לביצוע השירותים.
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 .4.2השירותים יי ת ו לחברה על ידי היועץ ,באמצעות צוות משרדו ואשר יועסק מטעם היועץ בביצועם או
באמצעות מומחים אשר יאושרו על ידי החברה בכתב ומראש.
 .4.3היועץ מתחייב לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע השירותים המפורטים בסעיף  , 2.1להקדיש את
מרצו ,יסיו ו וכושר עבודתו ולעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום ה ושאים
שבטיפולו ,כאמור.
 .4.4היועץ מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי אות לכל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס תו ים
ו/או כל תוצר עבודה אחר שהוכ ו על ידו במסגרת מתן השירותים באופן וש יתן יהיה במקרה הצורך
לשחזרם במהירות ואמי ות.
 .4.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לעשות כל דבר דרש וסביר ,שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים
על פי חוזה זה.
 .4.6היועץ יתחייב ל הוג ביושר וב אמ ות כלפי החברה ,עובדיה ו/או הקשורים עמה ולא לעשות כל מעשה או
פעולה העלולים להזיק לה ,לשמה הטוב ו/או לעסקיה.
 .4.7היועץ מתחייב לקיים ול הוג בהתאם לה חיות החברה ו/או המ כ"ל ו/או מי מטעמו כפי שי ת ו מעת לעת,
וידווח על פעולותיו כפי שיידרש מפעם לפעם על ידי החברה.
 .4.8היועץ מתחייב למסור לחברה אישור בר תוקף על יהול ספרים כחוק מאת שלטו ות מס הכ סה.
.5

התחייבות החברה:
החברה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות היועץ את כל המידע וה תו ים שברשותה,
ה חוצים לשם ביצוע השירותים.

.6

קבלן עצמאי:
 .6.1בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה ,יפעל היועץ כקבלן עצמאי על כל ה ובע ומשתמע כך .היועץ
לא יהיה עובד של החברה ולא ישררו בין הצדדים ולא יתקיימו בי יהם יחסי עובד-מעביד.
 .6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי היה ויקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו כי התקיימו בין
היועץ לחברה יחסי עובד-מעביד תחשב התמורה המתוארת בסעיף  8להלן ככוללת כל תשלום על פי דין,
ממכל מין וסוג שהוא ,ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים ,דמי
הבראה ,סיעות ,דמי חופשה ש תית וכיו"ב והחברה לא תחויב בכל תשלום וסף ליועץ.

.7

התמורה:
 .7.1בתמורה לשירותים שיע יק היועץ לחברה ולמילוי תפקידו כאמור בסעיף  3לעיל ,יהיה היועץ זכאי לקבל
מאת החברה כמפורט להלן:
)א(

התמורה החודשית למתן השירותים המשפטיים השוטפים כאמור לעיל תהיה בסך השווה למפורט
בהצעת היועץ המסומ ת כ ספח ג'' להסכם זה בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.

לכל הסכומים ה "ל יתווסף מע"מ כחוק.
מוסכם על הצדדים כי כל הסכומים המפורטים בהסכם זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
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 .7.2התמורה בגין חשבו ות אשר הוגשו על ידי היועץ לחברה עד ל  10בחודש ,בגין שירותים ש ית ו בחודש
הקודם ,ואשר אושרו ועל ידי החברה ,תשולם תוך  20יום מתום החודש בגי ו הוגש החשבון.
לחשבון שיוגש על ידי היועץ יצורף דיווח מפורט על הפעולות שבוצעו על ידי היועץ בחודש בגי ו
החשבון .במקרה של תשלום לפי שעות יידרש פרוט שעות לפי ושאי מש ה.

הוצא

 .7.3מכל סכום שתשלם החברה ליועץ י וכו סכומי המס במקור ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק
אלא אם כן יומצא על ידי היועץ אישור בדבר פטור מ יכוי במקור כאמור .למען הסר ספק מוצהר כי
האמור מתייחס ל יכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.
 .7.4היועץ מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו בגין העסקתו כגון :תשלומים למוסד
לביטוח לאומי ,למס ערך מוסף ,למס הכ סה וכן מיסים ,אגרות ותשלומי חובה מכל סוג שהוא.
 .7.5מעת שהחברה תתחיל בפיתוח תשתיות המים ו/או הביוב בתחום העיר כפר סבא או בכל רשות אחרת,
יסכמו הצדדים את התוספת בעלויות שכר הטרחה ה דרשות כתוצאה מהרחבת פעילות החברה .כמו וכן
במידה ולתאגיד האזורי תצטרף רשות וספת ,יסכמו בצדדים את שיעור תוספת שכר הטרחה בהתאם
לשיעור היחסי של ערך גידול הפעילות וזאת בהמשך לאמור בס"ק )7.1ב( לעיל.
.8

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

.9

סודיות ובעלות במידע ובתוצרי עבודה:
 .9.1היועץ מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין,
כל מידע מקצועי ,מסחרי או אחר ו/או ו תו ים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או קיבלם מהחברה ו/או
מאחרים הקשורים במישרין ו/או ובעקיפין עם חוזה זה )להלן" :המידע"(.
 .9.2המידע יהיה רכושה הבלעדי של החברה ,והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמד לרשותה וימסר לחזקתה מיד
ובכל עת לפי דרישתה הראשו ה.
 .9.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה היועץ כי מיד עם ההודעה על סיום ההתקשרות לאחריה
הוא יעביר לחברה את כל המידע ,ויעמיד לרשות החברה סיוע ,ככל שיידרש ,כדי שתוכל להשתמש במידע
ו/או במאגר המידע באפן עצמאי.
 .9.4היועץ מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו ,תוך כדי עבודתו בחברה ו/או כתוצר
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 ה חיותיה.
 .9.5היועץ מתחייב בזאת להחתים את עובדיו ואת המומחים המועסקים על ידו על התחייבות לשמירת סודיות
ב וסח זהה לת אי החוזה.

.10

העברה:
 .10.1היועץ לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו שמכוח חוזה זה אלא אם
ית ה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
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 .10.2החברה תהה רשאית להעביר ו/או להסב חוזה זה כולו ואו מקצתו לתאגיד אחר בשליטתה הישירה או
העקיפה ובמקרה כאמור יהיה התאגיד ה עבר לבדו זכאי וחייב כלפי היועץ וכל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו
של היועץ על פי הסכם זה.
.11

יגוד ע יי ים:
 .11.1היועץ אי ו מ וע מלעסוק במקצועו במשרדו הפרטי מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה ובלבד שלא יפגע
בצורה כלשהי בעבודתו עבור החברה ,ולא יעשה דבר שיש בו משום יגוד ע יי ים עם פעולתו על פי חוזה
זה.
 .11.2בכל מקרה שבו עלול להיווצר או קיים חשש ל יגוד ע יי ים בין פעולתו של היועץ על פי חוזה זה לבין
עיסוקיו האחרים ,יודיע היועץ על כך לחברה בכתב באופן מיידי.

.12

שו ות:
 .12.1חוזה זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל פקות למשא ומתן ,הצהרה ,מצג ,התחייבות או
הסכמה ,אשר עשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין במפורש ובין משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם
זה.
 .12.2הת הגות מי מהצדדים לא תחשב כויתור על ממי מזכויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין ו/או כויתור
או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או ואי קיום ת אי שהוא ,אלא אם הויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השי וי,
הביטול או התוספת ,עשו במפורש ובכתב.
 .12.3לא יהיה כל תוקף לכל שי וי בחוזה זה ,ולא יתן לש ות ת אי כלשהו מת איו אלא על ידי מסמך בכתב
ה ושא חתימת הצדדים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יתן לש ות ת אי מת אי החוזה בדרך
הת הגות ,והג וכו'.
 .12.4כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמפורט במבוא לו ,וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד
למש הו ,לפי הכתובת האמורה ,תחשב כאילו התקבלה אצל ה מען  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית
דואר בישראל ,ואם מסרה ביד ,מעת מסירתה.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

החברה

היועץ
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ספח א' – טופס הצעת המציע
א י _____________________ )להלן" :המציע"( ,החתום מטה ,מגיש בזאת את הצעתי
לפ יה לקבלת הצעות שב דון כמפורט במסמכי הליך הפ יה לקבלת הצעות ,לרבות טופס
הצעה זה.
פרטי המציע
שם המציע .________________________________ -
מספר תאגיד ._______________________________ -
סוג התאגיד _________________________________.
תאריך התאגדות .____________________________ -
איש/ת הקשר מטעם המציע בכל ה וגע להצעה זו הי ו/ה – ) א לציין שם ופרטי התקשרות
לרבות טלפון ייד ודואר אלקטרו י(.
__________________________________________
__________________________________________
שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום בשם המציע:
__________________________________________
__________________________________________
מען המציע )כולל מיקוד(______________________ :
טלפו ים_________________________________ :
פקסימיליה_______________________________ :
דואר אלקטרו י____________________________ :
* א לצרף פרופיל של המציע.

התחייבויות והצהרות
א י החתום מטה) ____________ ,שם המציע( ,מצהיר ,ומתחייב כדלקמן:
 .1קיבלתי לידי את מסמכי ההליך לקבלת הצעות ,קראתי והב תי אותם ,וא י מגיש בזאת את
הצעתי.
 .2א י מקבל על עצמי את ת איהם של מסמכי ההליך לקבלת הצעות ואת כל ההתחייבויות
הכלולות בהם )בלא שי וי ו/או תוספת כלשהי( ,ובפרט את הסמכויות המוק ות בהם למזמין,
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וא י מבין את האמור בהם והשלכותיהם ,במישור המשפטי ,כלכלי ומקצועי ,וא י מגיש את
הצעתי על פיהם ללא כל הסתייגות.
 .3א י מסכים לכל האמור במסמכי ההליך לקבלת הצעות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות
המבוססות על אי-הב ה ,אי-בהירות ,חוסר התאמה ו/או אי ידיעה וא י מוותר מראש על כל
טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שהיו לי טע ות
או השגות כאמור ,א י מצהיר ומתחייב כי שקלתי את משמעותן והשפעתן על הצעתי ,והעליתי
אותן בטרם מועד הגשת ההצעה במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך אחרת המותרת לפי דין.
אדגיש כי השגה ,תביעה או דרישה שלא הועלתה בפ י ועדת המכרזים או שהועלתה ו דחתה יש
לראותה ככזו שוויתרתי עליה באופן בלתי חוזר ואת התוצאה המשפטית ה ובעת מדחייתה או
מאי המע ה עליה ככזו המוסכמת עלי ומקובלת עלי ואמ ע מלהעלותה בעתיד .כן א י מצהיר
ומתחייב כי אין לי כל טע ה בקשר עם שיטת בחי ת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד ,כפי
שהם מפורטים במסמכי ההליך לקבלת הצעות ,וכי אלה מוב ים ומוסכמים עלי.
 .4בדקתי היטב את כל הת אים הקשורים לביצוע התחייבויותיי על פי ההליך לקבלת הצעות
כהגדרתו במסמכי ההליך לקבלת הצעות ,ככל שהתחייבויותיי על פיו מפורטות במסמכי ההליך
לקבלת הצעות ,במלואן ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ב וגע להעמדת האמצעים
ה דרשים על-פי ת אי ההליך לקבלת הצעות .א י מצהיר בזאת כי בידי כל הדרוש לביצוע
התחייבויותיי על פי מסמכי ההליך לקבלת הצעות במלואם ובמועדם או שיש באפשרותי
להשיגם מבעוד מועד ,לרבות ההסמכות ,המומחיות ,היכולת הפי סית ,הידע ,המיומ ות,
ה יסיון ,הכישורים הפי סיים והטכ יים ,הציוד ויתר האמצעים הדרושים לביצוע
התחייבויותיי על פי ההליך לקבלת הצעות ,והכל כפי שעולה ממסמכי ההליך לקבלת הצעות.
 .5ידוע לי וא י מסכים כי הגשת ההצעה מחייבת אותי לכל דבר וע יין .א י מצהיר כי הצעתי עומדת
בכל הדרישות והת אים ה דרשים מהמשתתפים בהליך על פי ת אי ההזמ ה וא י מקבל על עצמי
את כל ההתחייבויות העולות ממסמכי ההליך לקבלת הצעות ,המפורשות והמשתמעות.
 .6א י מוותר מראש על כל טע ה או תביעה בכל הקשור לכל זק ,הוצאה או עלות בקשר עם אי
זכייה שלי בהליך זה ו/או ביטול ההליך לקבלת הצעות ,מכל סיבה שהיא ו/או כתוצאה מ יסוח
מסמכי ההליך לקבלת הצעות ו/או כתוצאה מכל שימוש של המזמין בסמכות המוק ית לו לפי
מסמכי ההזמ ה ו/או לפי הדין.
 .7הצעתי ,על כל המשתמע ממ ה הי ה בתוקף בהתאם ל דרש במסמכי ההליך לקבלת הצעות,
ואתם תהיו רשאים להאריך את תוקף ההצעה ,מעת לעת כאמור במסמכי ההליך לקבלת הצעות
בהודעה שתית ו לי ,וא י ותן בזאת את הסכמתי מראש להארכה כאמור.
 .8ידוע לי כי אי כם מחויבים לקבל הצעה כלשהי ,וכי כל האמור לעיל תון לשיקול דעתכם הבלעדי
והמוחלט ,והכל בהתאם לאמור במסמכי ההליך לקבלת הצעות ובכפוף להוראות כל דין.
 .9ב וסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העו שין ,התשל"ז,1977-
א י מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת ה אה ו/או כסף ו/או
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל
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של הוועדה או של ושא משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההליך
לקבלת הצעות.
ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או ושא
משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מ ת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך
לקבלת הצעות.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או ושא
משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות ההליך לקבלת
הצעות בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאי ה כדין.

 .10ידוע לי כי זכותכם להכ יס תיקו ים ושי ויים במסמכי ההזמ ה לרבות באמצעות ביטולם
וקביעתם מחדש ,לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות המזמין ,והכל כמפורט
במסמכי ההליך לקבלת הצעות.
 .11ההצעה אי ה מוגשת לטובת ,או בשם ,כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו.
 .12הגשת ההצעה והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים.
 .13למיטב ידיעתי ,ולאחר בדיקה אותה שערכתי ,כל ה תו ים ,המצגים וההצהרות הכלולים
בהצעה להליך לקבלת הצעות הם כו ים ,מלאים ומדויקים ומעודכ ים למועד הגשת ההצעה,
ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המזמין.
 .14ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לרבות מימוש זכות הברירה מות ית בקיומו של תקציב זמין
להליך לקבלת הצעות.
לכל המו חים בטופס זה תהא המשמעות ה תו ה להם בהזמ ה להציע הצעות  ,אלא אם עולה
אחרת מהקשר הדברים או מהגיו ם.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד

הרי י מצהיר ומאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הי ם
מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל הע יי ים ה וגעים
להליך לקבלת הצעות ולביצועו.

תאריך
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ספח ב'

ספח ב' – תצהיר אי תיאום
א י הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז _______________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
א .המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם
מציע אחר או עם מציע פוט ציאלי אחר.
ב .המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפ י כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
בהליך לקבלת הצעות זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוט ציאל להציע הצעות בהליך לקבלת
הצעות זה.
ג.

לא הייתי מעורב ב יסיון לה יא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהליך לקבלת הצעות זה.

ד .לא הייתי מעורב ב יסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה יותר מהצעתי זו.
ה .לא הייתי מעורב ב יסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
ו.

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה
פוט ציאלי אחר בהליך לקבלת הצעות זה.

ז .א י מצהיר כי מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,לרבות חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח ,1988-כי לא
קשרתי עם כל גורם אחר ,אשר ימ ע מהגורם האחר ,היה והצעתי לא תזכה בהליך לקבלת הצעות,
להשתתף בהליך לקבלת הצעות ,או ימ ע ממ ו ליתן שירותיו למציע אשר יזכה בהליך לקבלת הצעות
זה .ידוע לי כי הפרת הוראה זו עלולה להיחשב כעבירה פלילית ,וכי תביא לפסילת הצעתי על ידי ועדת
המכרזים.
ח .ה י מאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי א י ו/או מי שמטעמי פועל ב יגוד לאמור לעיל ,תהיה
לוועדה הזכות ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לא לשתפ י בהליך בהליך לקבלת הצעות ,ו/או לא לקבל או
לפסול את הצעתי ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיי תן לי ,אם יי תן ,וזכייתי בהליך לקבלת
הצעות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות.
ט .ה י מאשר ,כי הבאתי את תוכן מסמך זה לידיעת כל עובד ,קבלן ,שלוח ,יועץ ,גורם מקצועי וכל מי
מטעמי המעורבים בכל דרך שהיא בהליך לקבלת הצעות ,וה ובע ממ ו.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

אישור
ה י מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפ י עו"ד ________________ במשרדי
שברח'___________ ,מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז .מספר ___________  /המוכר לי
אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר כו ות הצהרתו ה "ל וחתם עליה.

תאריך

שם עו"ד

חתימת עו"ד

19

ספח ג'

ספח ג'  -טופס הצעת המחיר
א י הח"מ ,________________ ,ציג מוסמך של _________________ ,מתכבד בזה להגיש:
הצעה למתן שירותי יעוץ משפטי בהתאם לת אי ההזמ ה להציע הצעות )מסמך א'( והסכם
ההתקשרות )מסמך ב'( על כל ספחיהם.
הסכום החודשים המבוקש עבור השירותים המפורטים בסעיף  2להסכם ההתקשרות ה ו
_____________  ₪בתוספת מע"מ כחוק.

בכבוד רב,

תאריך_____________________ :
חתימה_____________________ :
חותמת_____________________ :
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ספח ד'

ספח יסיון המציע*




מס'

ש ות ותק .________________________________ -
ש ות יסיון במתן ייעוץ ושירותים דוגמת השירותים שוא פ יה לתאגידי מים ) א לפרט
באילו ש ים(
_______________________________________________________________.
יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את יסיו ו של המציע:

הגוף סוג הגוף תקופת
שם
ביצוע
המזמין עבורו המזמין
השירותים
)חברה
בוצעו
עירו ית או
השירותים
תאגיד מים
וביוב(

תיאור העבודות

ופרטי
שם
התקשרות של
איש קשר אצל
המזמין

1
2
3
4
5

*הערות:



המציע רשאי למסור את המידע על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו
יודגש שמספר השורות בטבלה אי ו גורע מזכות המציע/חבר צוות להוסיף שורות וספות
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ספח ה'

תצהיר זכויות עובדים

א י הח"מ _____________________ ושא בתפקיד ____________ בחברת __________________לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

א י או "בעל זיקה "אלי כמשמעות המו ח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות,
תשלום חובות מס ,שכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו -)1976להלן –החוק( ,לא הורשע ו בפסק-דין
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( התש "א) 1991 -להלן –חוק
עובדים זרים( בש ה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.2

א י ,או "בעל זיקה "אלי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשע ו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של 3ש ים
שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.3

א י או "בעל זיקה "אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק )מחק/י הסעיפים המיותרים(
א.

לא הורשע ו בעבירה לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז) 1987 -להלן " :חוק שכר מי ימום"(.

ב.

הורשע ו בעבירה אחת לפי חוק שכר מי ימום לפ י יותר מש ה אחת לפ י תאריך תצהיר זה.

ג.

הורשע ו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מי ימום ,אך חלפו יותר משלוש ש ים ממועד ההרשעה
האחרו ה.

א ו מקיימים את כל חובותי ו בע יין שמירת זכויות עובדים מפרישים יכויים ותשלומים כדין עבור עובדי ו להבטחת
זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי
די י העבודה ,החלים על המציע כמעסיק.
.4

א י ותן תצהיר זה לצורך הליך לקבלת הצעות/התקשרות בהסכם עם פלגי שרון ,מיסודן של עיריית כפר סבא
והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ
________________
חתימה

למילוי כאשר התצהיר חתם ע"י תאגיד
א י__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפ י מר ___________________ ושא ת"ז מס'
____________ 07/2012המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ________________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את כו ות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפ י.
_____________________
חתימה
* יתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד

22

ספח ו'

תצהיר העדר הרשעות
)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע(
הליך מס' ____לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי לפלגי שרון
.1

מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
)א(

א ו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(.

)ב(

במהלך  10הש ים האחרו ות שקדמו לפרסום ההליך לקבלת הצעות ,הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית ,לא
מת הלים גדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המ ויות להלן ולמיטב ידיעת ו לא מת הלת
כ גד ו חקירה בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המ ויות להלן.

"עבירה פלילית" – העבירות לפי סעיפים ) 290-297עבירות שוחד( לחוק העו שין ,התשל"ז) 1977 -להלן" :חוק העו שין"(,
או לפי סעיפים  383-393לחוק העו שין )עבירות ג יבה( ,או לפי סעיפים  414עד  438לחוק העו שין )עבירות מרמה ,סחיטה
ועושק( ו/או בע יין הרלב טי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה ב פש מכל סוג שהוא ,ו/או הוצא כ גדו ו/או גד מ הל
ממ הליו צו למ יעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מ יעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב .2001-ו/או כל עבירה ,כולל עבירות
בתחום איכות הסביבה/ה וגעות לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת ק ס,
עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שע יי ן אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה(.

.2

)ג(

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם
הפלילי בקשר עם הח"מ וב וסף לקבל כל מידע רלב טי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

)ד(

במקרה ואישור וסף יידרש ע"י מי מהרשויות ה "ל על מ ת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור ,מתחייב הח"מ
למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כ דרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

צרופות
)א(

ל ספח זה תצורף רשימה של כל ושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.

)ב(

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

)ג(

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר כו ות האמור בסעיפים )1א()1 -ב( לעיל.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

______
תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע להליך לקבלת הצעות.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

;

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
________________
שם  +חתימה

_____________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח

______
תאריך
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ספח ז'
הצהרת שמירת סודיות

 .1א י הח"מ __________,ושא ת.ז/.ח.פ מס' __________ מרחוב ______________) ,להלן:
"המתחייב"( מתחייב בזאת כלפי פלגי שרון ,מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב
יאיר צור יגאל בע"מ כדלקמן:
 .1.1לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו /או תאגיד ו /או גוף כלשהו ,זולת הא שים
ה וטלים חלק בעבודה ,כל מידע ,רישום ,תוכ ית ,מפרט ,מסמך ,שרטוטים ,דיאגרמות ,טבלאות,
תון עיו י ,מדעי ,מעשי ,מתכון ,תו ים כספיים ,מחזורי מכירות ,תחומי פעילות וכו' .בין בכתב
ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ו מסרו לו ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או
שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה .כל ה "ל יקרא להלן" :מידע".
 .1.2לגבי המידע כדלקמן:
.1.2.1

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק
ממ ו ,שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע
העבודה בלבד.

.1.2.2

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

.1.2.3

לשמור בהקפדה על המידע ול קוט בכל אמצעי הזהירות לשם מ יעת אובד ו ו/או הגעתו
לידי אחר.

.1.2.4

להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם א שים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.

.1.2.5

ל קוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.

.1.2.6

להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.

.1.2.7

לא לפרסם בכל צורה שהיא כל תון ה וגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.

.1.2.8

לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכ ת מחשב או סקרים
על בסיס או על סמך ה תו ים ,המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה
בעבודה ה וכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מן העבודה.

.1.2.9

להחזיר ולמסור ,עם סיום העבודה ,או בכל עת לפי דרישה ,כל מסמך ,תון או מאגר
מידע ה וגע למידע או לעבודה.

 .2ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.
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 .3ההתחייבות ה "ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו ,או ביחד איתו בביצוע
העבודה כולה או חלק ממ ה.
 .4המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות ה "ל על ידם.
 .5ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה מסרה לו העבודה וכי הפרת
ההתחייבות לשמירת סודיות ,תחויב בפיצויים.
 .6על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם
רשות לעבוד ולעסוק במידע ה "ל
א ו מסכימים להתחייבות ה "ל ולראיה בא ו על החתום ביום_______________לחודש_____________
המתחייב ___________________________________________:

רשימת מורשים מטעם המתחייב.

שם העובד

תעודת זהות

תפקיד

חתימה
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ספח ח'

תצהיר בדבר העדר יגוד ע יי ים

א י הח"מ ,ושא ת.ז ,______________ .משמש בתפקיד ________ אצל __________ אשר
הי ו המציע בהליך לקבלת הצעות מס' ____ למתן שירותי יעוץ משפטי לפלגי שרון  ,מיסודן של
עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ
מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1כון למועד עריכת תצהירי זה ,אי י יודע על מ יעה חוקית כלשהי ,שיש בה כדי למ וע
ממ י לבצע את השירותים ה דרשים שוא ההליך לקבלת הצעות .ואי י קשור ו/או
מעורב ,באופן ישיר או עקיף ,בכל צורה או דרך ,בכל ע יין אחר ,שיש בו חשש ממשי
ל יגוד ע יי ים ,ביחס להתחייבויותיי על-פי הליך זה.
 .2כמו כן ה י מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של פלגי שרון עימי ,לא אתקשר
ב ושאים שיש בהם משום יגוד ע יי ים כאמור .במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של
יגוד ע יי ים ,אבקש את הסכמת פלגי שרון מראש ובכתב ,להתקשרות.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לי כי עלי לדווח מראש לפלגי שרון או ל ציג מטעמה על
כל כוו ה שלי ,של מי מעובדי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה ,ולפעול בהתאם
להוראותיו בע יין .פלגי שרון רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות
שיבטיחו העדר יגוד ע יי ים ,וא י מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

______________________

______________

חתימת המצהיר

תאריך
אישור עו"ד

א י הח"מ עו"ד _______________ מס' רישיון ____________ מאשר בזאת כי ביום
___________ הופיע בפ י מר/גב' ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז.
מס'___________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפ י את כו ות הצהרתו וחתם עליה.

____________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת

