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ויעוץ ביקורת , ראיית חשבוןלמתן שירותי 

תאגיד המים והביוב פלגי שרון, חשבונאי 

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה 

 המקומית כוכב יאיר צור יגאל, בע"מ

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 : כללי .1.1

" ו/או פלגי שרוןתאגיד " ו/או ""המזמין)להלן גם: תאגיד המים והביוב פלגי שרון  .1.2

( מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ראיית חשבון, "ועדת המכרזים" /אוו"החברה" 

וחשבונאיים ביקורת ויעוץ חשבונאי לתאגיד בעניינים פיננסיים, מיסוי, ועניינים כלכליים 

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

 אור כללי של פעילות החברה:ית .1.3

תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא ומועצה מקומית כוכב יאיר  .1.4

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

האחזקה, התפעול, ופיתוח  ת אתומנהל שנים משבעבמתכונתו הנוכחית זה למעלה 

כפר סבא ובמועצה המקומית כוכב יאיר צור תשתיות המים והביוב ושירות הצרכנים בעיר 

 . , הכל כפי שהוגדר לה ברשיוןועודיגאל 

 ₪ מיליון 37 -עומד על כ 2018לשנת  תאגיד המים והביוב פלגי שרוןהשנתי של  וקציבת .1.5

תאגיד המים של  וא מבצע. יובהר כי עיקר תקציבומגוון הפרויקטים שהקידום ומיועד ל

תקציב . מגיע מהכנסות בגין מכירת מים ואספקת שירותי מים וביוב והביוב פלגי שרון

 מבוקרים ע"י רשות המים. פלגי שרוןותכנית העבודה של 

 .כחוק עוסק לצרכי מע"מהתאגיד הינו  .1.6

  :השירותיםהרכב כ"א הנדרש ו .1.7

( וחבר צוות נוסף. 1המזמין מבקש לקבל שירותי יעוץ מצוות יועצים הכולל ראש צוות אחד )

יועצים )ראש צוות וחבר צוות נוסף(. על המציע לציין בהצעתו  2היקף הצוות המוצע לא יעלה על 

ל, וכן לצרף קורות חיים, באופן מפורש וברור מי הם היועצים שיבצעו את השירותים בפוע

 העתקי תעודות השכלה ורישיון רו"ח של כל אחד.

 .עפ"י מתכונת רשות המים חציונייםסקירת דו"חות כספיים  .1.8

לרבות בין  כספיים שנתיים עבור המזמינה. לדוחותעריכת ביקורת ומתן חוות דעת ביחס  .1.9
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הדוחות להלן "ם )עפ"י מתכונת רשות המיהיתר, ביקורת שנתית ועריכת דוחות כספיים 

 "(.  השנתיים

ייעוץ בנושאי מיסויי הכנת דו"חות לרשויות המס לרבות דו"ח התאמה שנתי, וכן  .1.10

 .וייחודייםשוטפים 

סיוע בהכנת טפסי פחת הן חשבונאיים והן על פי דרישות שלטונות המס ודרישות  .1.11

 רשות המים.

הכנה, עריכה והגשה של הסברים, פירוטים, ידיעות ומסמכים בקשר למצבה  .1.12

אישורי רו"ח הכספי של המזמינה על פי הפרטים הכלולים בדוחות כספיים של המזמינה, 

על פי דרישת מוסדות, רשויות,  בנקים ואחרים ככל שיידרש ע"י הרשויות  מיוחדים

  המוסמכות ו/או ע"י המזמינה.

דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של המזמינה, אסיפה כללית,  השתתפות בישיבות .1.13

ונאיים ייעוץ בנושאים חשבישיבות פנימיות של המזמינה בהתאם לצרכי המזמינה. 

 ועם גורמי חוץ על פי הצורך ללא הגבלה. שוטפים כולל ישיבות בחברה

 ייעוץ בנושא תקצוב, כלכלה, אשראי וכיו"ב.  .1.14

טונות המס לרבות אך לא רק, בנושאי מע"מ, ייצוג בפני משרדי ממשלה ושל .1.15

 ניכויים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

ייעוץ בקשר לחוזים שונים, לרבות בדיקות עמידה בתנאים כלכליים ואיתנות  .1.16

כולל השתתפות בדיונים עם יועצים משפטיים )פיננסית של משתתפים במכרזי החברה 

 .(בקשר לכך

קומית ו/או תאגידים עירוניים ו/או ייעוץ ביחסים שבין החברה לבין הרשות המ .1.17

 תאגידי מים וביוב.

 .נושא כלכלי, פיננסי, מיסוי ואחר אשר החברה תזדקק לו בתקופת השרות כל .1.18

 ההתקשרות תקופת .1.19

 -זה הליך זהב .1.20

 דו"ח שנתי ודו"ח חציוני.כוללת  –" שנת דוח" .1.21

מיום  שנות דו"ח וששלהינו לתקופה הכוללת משך ההתקשרות לביצוע השירותים  .1.22

 ."(תקופת התקשרות בסיסית)" החתימה על הסכם ההתקשרות

היה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה וללא כל שינוי י ןהמזמי .1.23

י שנות דו"ח. תשלתקופת הארכה מצטברת של עד של שנת דו"ח  נוספת הלתקופבתמורה, 

של  לפני פקיעתוימים  30עד על הארכת תקופת ההסכם  למציעיוכל להודיע  ןהמזמי

יפקע ההסכם במועדו המקורי,  –על הארכת ההסכם כאמור  ן. לא הודיע המזמיההסכם

בגין כך כל הודעה נוספת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  לתת ןידרש המזמייבלא ש

, להאריך את ההסכם )בכלל או לתקופה כלשהי( ןמצד המזמי)או מצג( כל התחייבות 

להאריך את תקופת ההסכם שלא והמוחלט הבלעדי  ופי שיקול דעתהיה לירשאי  ןהמזמיו

, ללא בהינתן תקופת ההתקשרות הבסיסית( ולתמחר), וכי על המציע לערוך הצעתו כלל
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  . על הארכות כלשהן -במחיר או במסגרת ההתארגנות הפנימית שלו –כל הסתמכות 

 הליך זההעיקריים ב המועדים .1.24

 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 הליך זההמזמין רשאי להאריך כל אחד מהמועדים הנקובים ב .1.25

ובכל מועד שימצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת  הבלעדי מכל סיבה שימצא לנכון

ככל שיסבור, לפי מציעים או מיוזמתו, לרבות מציע, נות לבקשות , ובין היתר כהיעההצעות

 .שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

 : תנאי סף .1.26

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

  :מקצועייםתנאי סף 

תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה  פרטי אחד תושב ישראל או אדם .1.27

   או בקרת איכות.\מתן שירותי הבטחת איכות וכדין בישראל( שעיסוקו המרכזי הינו 

שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של  הליך זהמשתתפת ב .1.28

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

 .החברה

שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של  הליך זהמשתתפת ב .1.29

שם השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף השותפות אצל ר

 ואחריותו לחובות השותפות.

להוכחת תנאי זה יצרף המציע  רואי חשבון לפחות )כולל שותפים(. 4המציע מעסיק  .1.30

בהתאם לנוסח המצורף בנוסח  המועסקים, או השותפים במציעדוח פרטי רואי חשבון 

 . ליך זהלמסמכי ה 2ב'יכנספח 

 למזמין ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאישירותי  מתן שללאור המורכבות  .1.31

 מול משרדי הממשלה התנהלותשהחברה מנהלת,  משמעותיים, פרויקטים תקציב)

שנים לפחות  8בעל ותק של  משרדעל המציע להיות  (ושיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים

 מתן שרותי ראיית חשבון בישראל.ב

לתאגידי מים וביוב  דוגמת השירותים נשוא המכרז יון במתן ייעוץ ושירותיםניס מציעל .1.1

 במשךו/או לרשות מקומית, ו/או מועצה אזורית ו/או חברה עירונית ו/או חברה ממשלתית 

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

 אחד., מתוכם לפחות לתאגיד מים וביוב (2017

למציע ידע בכללי והנחיות רשות המים לעניין הצגת דוחות כספיים. יובהר כי לאור  .1.2

הייחודיות של תאגידי המים והביוב לרבות הוראות הוראות הדין הייחודיות בנושא 
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והנחיות הספציפיות של רשות המים בנושא הדוחות הכספיים נדרש מרו"ח מבקר בתאגיד 

 קורת הדוחות הכספיים.מים ידע נוסף וייחודי מעבר לבי

 הצוות מראש סף דרישות .1.3

לשם הוכחה, על המציע  לצרף  ראש הצוות יהיה בדרגת מנהל בכיר או שותף בגוף המציע. .1.4

להסכם  2ב'יכנספח הצהרה מאושרת על ידי רוה"ח של המציע בהתאם לנוסח המצורף 

 זה.הליך והמהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות 

ן יולשם הוכחה על המציע לצרף אישור ריש  רו"ח בתוקף. שיוןיראש הצוות יהיה בעל ר .1.5

 בתוקף מטעם מועצת רואי החשבון.

שנים לפחות. במתן  7ראש הצוות יהיה בעל ניסיון מקצועי בתחום ראיית החשבון של  .1.6

שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי כללי תמחירי ומימוני לתאגיד מים וביוב 

השנים האחרונות. ראש הצוות יהיה בעל  4פחות, במהלך אחד לפחות למשך שנתיים ל

שנים לפחות במתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לגופים  5ניסיון של 

  .ציבוריים ו/או רשויות ציבוריות ו/או רשויות מקומיות

 שנים לפחות במתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ 5ראש הצוות יהיה בעל ניסיון של  .1.7

  מקומיות. רשויות אוו/רשויות ציבוריות גופים ציבוריים ו/או חשבונאי ל

 הצוות מחברי סף דרישות .1.8

 שנים 5 בן מקצועי ניסיוןבעל ו בתוקףראיית חשבון בעל רישיון יהיה נוסף הצוות החבר  .1.9

   חשבון.ראיית לפחות. לעניין סעיף זה, ניסיון מקצועי ייספר מיום קבלת רישיון 

 .יון בתוקף מטעם מועצת רואי החשבוןהמציע לצרף אישור ריש לשם הוכחה על

 2ב'יכנספח הצהרה מאושרת על ידי רוה"ח של המציע בהתאם לנוסח המצורף 

 זה. הליךוהמהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות להסכם 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, על  .1.10

 המציע לצרף:

חיים, העתקי תעודות ואישורים בדבר ניסיונו והכשרתו של כל חברי הצוות קורות  .1.11

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

 פרופיל עסקי. .1.12

 פירוט ניסיון המציע בנוסח מסמך י'. .1.13

 פירוט ניסיון חברי הצוות המוצעים בנוסח מסמך יא'. .1.14

, וכן כל הליך זהי הסף שנקבעו בכל מסמך אחר המעיד על עמידת המציע בתנא .1.15

 מסמך היכול לדעתו לתמוך בתן ניקוד גבוה יותר להצעת המציע.

 ם כללים :תנאי .1.16

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

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע  .1.17
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 ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.   ניהוללהמציא אישור תקף על 

 המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.  .1.18

  המציא אישור על ניכוי מס במקור. .1.19

צרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם  .1.20

 .התאגיד

הבטחת זכויותיהם המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו ל  .1.21

הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו 

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק ה והרחב

ו/או לפי  1991 -א"עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור 1987 -ז"התשמ מום,חוק שכר מיני

. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר בדבר זכויות עובדים הליך זהב

  ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  הליך זה ' למסמכי היגמפורט בנספח 

הוגש נגדו ו/או נגד מנהל המציע לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא  .1.22

או  עבירה פלילית  לפי  ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי

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

חוק ל 438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393או לפי סעיפים 

העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין 

פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה 

כולל עבירות כל עבירה, , ו/או 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא,  בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה

ית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן עבירה פליל

לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא  אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

ואשר מהווה חלק בלתי  למסמכי הליך זה יד'תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח 

   נפרד הימנו לפיו .

להסכם והמהווה חלק  טו'המסומנת כנספח לשמירת סודיות  הצהרה צרף להצעתו .1.23

 . הליך זהבלתי נפרד מ

סכם והמהווה לה טז'המסומנת כנספח על העדר ניגוד עניינים  הצהרה צרף להצעתו .1.24

 . חלק בלתי נפרד מהליך זה

רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל מציע מובהר למען הסר כל ספק כי כל  .1.25

, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם מציעבחל גם על מי ששולט 

מזכויות הצבעה  50% -בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ

 מהדירקטורים.  50% -באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ

 ובירורים  שאלות העברת .1.26

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

באמצעות דוא"ל   PDFובקובץ  WORDבכתב בלבד בקובץ  ליזי אזולאי

ilco.sharon.-office@palgey חובה לציין  0001:בשעה   8120.4.3יאוחר מיום  לא

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
mailto:office@palgey-sharon.co.il
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. 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. 

 :ביטוח .1.27

נותן לקיום ביטוחים על ידי  מזמיןומת לב המציעים מופנית לדרישות התש  .1.28

ת "ביטוח" לרבו 15סעיף ההתקשרות"  הסכם' "ב במסמך, המפורטות שייבחר השירות

/או ו" הביטוח דרישות", )להלן: "נותן השירות' לחוזה, "אישור ביטוחי הבנספח 

 (. בהתאמה", הביטוח הוראות/או "ו" הנדרשים הביטוחים"

הוראות הביטוח ואת ו דרישותמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את   .1.29

בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות  ומצהירבמלואן  הפנייהלפי מסמכי  השירותיםמהות 

 . ולהלן לעילזה  8בסעיף  כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

 לא המזמין בידי ולהפקיד הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב ההצעה מגיש  .1.30

החוזה ו/או תחילת מתן השירותים )המוקדם משניהם( וכתנאי  חתימתיאוחר ממועד 

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין  נותן השירותביטוחי  ישורא' הלתחילתם, את נספח 

 .תמבטחה חברהעל ידי ה

כי בכפוף  נותן השירותלהמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב  בנוסף  .1.31

 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. לובכתב להמציא  המזמיןלדרישת 

 במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות כל כי במפורש בזאת מובהר  .1.32

 הסתייגויות תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר. לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה

 עלולים'( ה נספח) הביטוחים קיום לאישור ביחס שינויים כי, מובהר. הביטוח לדרישות

, ככל שייערכו המזמיןהבלעדי של  ודעת שיקול לפי, לחילופין. ההצעה לפסילת לגרום

 האהמזמין י'( ה נספח) נותן השירותשינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור ביטוחי 

רשאית להתעלם מהם ו/או לבקש את תיקונם והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

 .וההסכםהפנייה 

ביטוחי  אישור ה' נספחהסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  למען  .1.33

 המזמין יהייה רשאי, חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, ותנותן השיר

 למנוע ממנו את מועד תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

, מובהר בזה, כי במקרה של אי לעיל 6.6ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף  .1.34

המזמין  היה, ילעיל 6.6ור בס"ק '(, כאמה נספח) נותן השירותהמצאת נספח אישור ביטוחי 

 נותן השירותו/או לבטל את זכייתו של  ההסכםכמי שהפר את  בנותן השירותלראות  רשאי

 .הליך זהב

כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  יודגש  .1.35

 עם בדק כי המציע והצהרת אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלאהמבטחים 

 . הנדרשים הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין מבטחיו

  ההצעה הגשת .1.36

( המצורף בזה למסמכי 'ד מסמךהצעת המציע תוגש על גבי הטופס הצעת המציע ) .1.37
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 . הליך זה, בצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש במסמכי הליך זה

 ההצעה על חתימה .1.38

הצעת המציע ולחתום עליו בחתימה מקורית מלאה. יש על המציע למלא את טופס  .1.39

 .הליך זהלחתום על כל דף ממסמכי 

או רק מי שהוסמך או יחתמו יחתום  -אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה  .1.40

לכך בתקנון החברה או מכוחו או בחוזה השותפות או מכוחו ובתוספת חותמת הוסמכו 

 החתימה מחייבת את המציע. לפיו ויצורף אישור עו"ד או רו"ח  ,התאגיד

 ההצעה מילוי  .1.41

לרבות  הליך זהאין לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במסמכי  .1.42

ו/או כל הסתייגות, עלול לגרום הליך זה נספחיו. כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי 

 .לפסילת ההצעה 

 .בצורה ברורה הליך זהיש להקפיד על מילוי כל הסעיפים הדרושים במסמכי  .1.43

 ההצעה הגשתוהתחייבויות הנובעות מעצם  הצהרות .1.44

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

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

 המידע האפשרי וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלואו/או הסתייגות תוספת 

, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות וביקש הבהרות על מבחינתווהדרוש 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 חוסר בהירות  או כי עמימות

 בחשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו. 

  ההצעה הגשת אופן .1.45

יכניס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת  הליך זההמעוניין להשתתף ב .1.46

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

בתוך  (התפרקותם את שימנע באופןהעתקים כרוכים ) בשנימלאה ושלמה על צרופותיה, 

 ,14:00 עד 09:00בין השעות  ג'-א'בימים  "(ליךה מעטפת)להלן: " היטב מעטפה סגורה

 המועד)להלן: " 11:00 שעה עד 10/4/2018 לא יאוחר מיוםת ווזא 8/4/2018 -מהחל 

 . "(הצעות להגשת האחרון

 מס' ההליךמלבד ציון ברור של מזהה לא יהיה כל ציון וסימן  הליךמעטפת העל גבי  .1.47

 ".    לחברהוייעוץ  ביקורת ,חשבון ראייתשירותי  ושמו : "מס' הליך ____ למתן 

מעטפת יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה היטב )להלן: "הצעת המחיר את  .1.48

לכלול כל פרט בקשר עם  איןויובהר כי  יודגש. הליך"(, אשר תוכנס לתוך מעטפת ההמחיר

 . בתוך מעטפת המחיר רקאלא הליך במעטפת ההצעת המחיר של המציע 

 ים.והצעת מחיר תינתן בנפרד לשירותי הביקורת ובנפרד לשירותים הנלו .1.49

תיפסל  –הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות  .1.50
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 על הסף ולא תידון כלל.

 התמורה .1.51

, המחירהתמורה בגין מתן השירותים לזוכה תעמוד על הסך הנקוב בטופס הצעת  .1.52

 .המחירהצעת  בטופסהמפורטים המרביים על דרך הנחה אחידה מהתעריפים 

 א תכלול מע"מ. שנת דוח ולהתמורה תהיה ל .1.53

כות במתן השירותים. ופית, וכוללת את כל ההוצאות הכרוהתמורה הינה ס .1.54

תמורה נפרדת או נוספת עבור כיסוי הוצאות טלפון, דואר, פקס, בהתאם לכך, לא תינתן 

 נסיעות, הדפסות, צילומים וכיוצא באלה.

 נדרשים מסמכים .1.55

, וכן כל מסמכי בהזמנה זויצורפו כל המסמכים המנויים  ('ד מסמך) להצעת המציע .1.56

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

 והמסמכים את האישוריםיצרף להצעתו  המציע ,לגרוע מהאמור לעילמבלי  .1.57

 הבאים:

 אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע. .1.58

 .'זמסמך  חתצהיר אי תיאום בנוס .1.59

 הליך זהסודות מסחריים ומקצועיים בהצעתו לקיום ככל שהמציע מעוניין לטעון ל .1.60

 . 'ח מסמךעל המציע לצרף את 

ו/או המסמכים  לא צירף מציע להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל .1.61

, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול את הצעת המציע.  1.26המפורטים בסעיף 

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

תוך פרק זמן  את אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל להשלים המצאת המסמך

 או מתכסיסנות נבע הצירוף שאי סברלא  שהמזמין ובלבד קצוב שיקבע על ידי המזמין

 .לב תום חוסר

 ההצעה תוקף .1.62

ימים מן המועד האחרון להגשת  60הצעות המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של  .1.63

 ההצעות. 

 הזוכה  בחירת .1.64

, והכל הצעה שהיאמתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל אינו  זמיןהמ .1.65

 . הליך זהלגרוע מכל יתר סמכויות ועדת המכרזים כמתואר ב ימבל

 תיעשה  כדלקמן: הליך זהבחירת הזוכה ב .1.66

  –שלב הראשון  .1.67

 בדיקת תנאי הסף הליך זהבהתאם לתנאי  פותיהווצרבדיקת כל מסמכי ההצעה 

)לאחר מיצוי הבדיקה בנושא,  . הצעה שנקבע לגביה על ידי הוועדההמפורטים לעיל
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והשלמות ככל שיוחלט לאפשר למציע לעשות  ולרבות במידת הצורך בירור מול המציע

 תיפסל. -שאינה עומדת בתנאי הסף ( כן

  – שניה שלב .1.68

לעיל, בהתאם לקריטריונים השלב הראשון והשני תיבדק איכות ההצעות שעברו את 

  :והמשקולות שמפורטים להלן

 לשירותי ראיית חשבוןניקוד ההצעות 

   ההצעות איכותשלב בדיקת  'מס

   שנות ניסיון של המציע במתן שירות ביקורת 1

  נק' 10 שנים  8 –שירותי ביקורת לגופים שונים  .א 

 
שירותי ביקורת לחברות בעלות מחזור כספי  .ב

 מ' ש"ח  60מעל 
 נק' 10

 

  נק'10 4כל תאגיד נוסף עד  

 נק' 30   

2 
 תאגידי של כספיים דוחות בביקורת ניסיון

 וביוב מים
 

 

  נק' 5 מספר תאגידי מים וביוב מבוקרים תאגיד אחד 

  נק'  10 תאגידים 5נק' מקסימום עד  2כל תאגיד נוסף  

 נק' 15   

3 
 חוות דעת לקוחות 

   

 
 כספי מחזור בעלי) כלליים לקוחות דעת חוות

  נק' 6 לקוחות 3 עד ללקוח' נק 2 (ח"ש' מ 60 מעל

 
 5חוות דעת לקוחות תאגידי מים וביוב כל לקוח 

  נק'  15 לקוחות 3נקודות מקסימום 

 נק' 21   

4 

ניסיון מוכח של הכרות עם כלל הנחיות רשות 

המים ועבודה מול רשות המים בנושא 

 4-5 –שימועים וכדומה על בסיס מענה ל 

שאלות מוכתבות/זהות מראש שיוצגו 

 במפגש/ראיון.

 

 נק'  13
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5 
התרשמות מהמציע לרבות באמצעות מפגש 

  חברי צוות הבחירה(. 3)ניקוד של 
 נק'  21

 

 ניקוד הצעת המחיר.  –י שלישה שלבה .1.69

 בשקלול הסופי. 70%ניקוד האיכות יהווה  .1.70

 30%יהווה  הכספיים(ניקוד הצעת המחיר )שכר טרחה בגין ביקורת הדוחות  .1.71

 בשקלול הסופי.

 יחושב על פי הנוסחה הבאה: מחירההצעת ציון  .1.72

1.73. 30 x אחוז ההנחה הגבוה ביותר שהוצע[.\]אחוז ההנחה שהוצע על ידי המציע 

הוא המשוקלל לבחור בהצעה שניקודה מתחייב זמין אינו מהמבלי לגרוע מהאמור,  .1.74

 . כל הצעה שהיאאת ההצעה הזולה ביותר או או לבחור  הגבוה ביותר

 מכל סיבה שהיא -לרבות לאחר הכרזה על זוכה  – הליך זהלבטל המזמין רשאי  .1.75

, והכל מבלי לזכות את או העדר תקציב כלל חוסר תקציבי לנושאהנוגעת לצרכי המזמין, 

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

מובהר כי הוועדה תהיה לעיל,  1.74ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף למען הסר ספק  .1.76

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

הגבוה המשוקלל יון ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הצ

 ביותר.

למזמין הזכות המלאה לבחור כשיר נוסף )אחד או יותר( ולקבוע את הכללים  .1.77

 שיחולו על בחירתו. 

 ןתקבל ואי הצעות פסילת .1.78

 לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן: המזמין רשאי .1.79

 .אי עמידה בתנאי הסף  .1.80

נגרמה פגיעה מהותית  ןהפרת דרישות ההליך או אי קיומן, מקום בו לדעת המזמי .1.81

 .ני המכרזים, או בניהול התקין של הליך זהבשוויון, או בעקרונות יסוד של דיבלתי הפיכה 

 מציע הפועל בחוסר תום לב. .1.82

הזכות לפסול הצעות אשר אינן סבירות, או לפסול מציע אם התעורר חשש  ןלמזמי .1.83

שימוע  שקויםר , לאחההתקשרותממשי או ספק סביר אחר כי הוא אינו יכול לבצע את 

 .ההצעה לפסוללאותו מציע והתאפשר לו לטעון בכתב מדוע אין 

לא לקבל את  ן רשאיהמזמי, מובהר כי הליך זהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת ב .1.84

  .ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, מזמין יה .1.85

מוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון כישוריו, מיומנותו וה
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לרבות התקשרות למתן  –, בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו מזמיןקודם שלילי של ה

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

קריטריון ענייני אחר אותו מוצא , ובאופן כללי, בכל שבוצעו או מבוצעותהשירותים 

 לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה. מזמין ה

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

 זה ייחשב:

זמין אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה

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

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

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

 .ו/או אנשי מקצוע מטעם מזמינים אחרים 

מציע, או קיומה של מתן השירותים על ידי הן משמעותית מקיומה של אי שביעות רצו

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 

 דת המכרזים. או בעל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ווע

איה רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנמזמין ה .1.86

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

. הליך זהקיימה שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה למזמין ובלבד שה כדבעי

את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה  מתחייב לקבלו אינמזמין המשמעות הינה כי ה

 ביותר.

 סמכות לדרוש מידע נוסף .1.87

לדרוש מכל מציע מידע נוסף, פרטים, הבהרות, השלמות, תיקונים,  ךמוסמ ןמזמיה .1.88

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.

 ובפנירשאי, בכל שלב, לרבות לאחר הבחירה בזוכה, לזמן כל מציע להציג  ןזמיהמ .1.89

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

 לצורך קבלת החלטה מכל סוג שהוא.

 הודעת זכייה .1.90

בדואר אלקטרוני ו/או ת בכתב בדבר החלטתו למציעים הודעומסור י ןזמיהמ .1.91

, לאחר  הליך זהבהודעת פקס )כפי שנמסר על ידי המציע בישיבת המציעים(, על הזכייה ב

 .   יצה להכריז על הצעתו כהצעה הזוכהובמידה וועדת המכרזים המל

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת הסכם חתום על  .1.92

 .    מזמיןהחתימה של ה ידי מורשי
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, וזאת בנוסף לכל להורות על ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה ן רשאיהמזמי .1.93

 לו לניהול משא ומתן. סמכות הנתונה

ידי מורשי -, על'ב כמסמךביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף  .1.94

'( חתום )נספח הוהגשת אישור בדבר קיום ביטוחים  ידי הזוכה-ועל ןמזמיהחתימה של ה

   .מציעבידי ה –כדין על ידי המבטח 

את הזכות  ושומר לעצמ מזמין ה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי .1.95

בהליך ים המפורט השירותיםצמצם את היקף מרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת 

 .זה

 כללי .1.96

, סגירתובכל שלב שהוא, גם לאחר  ליך זה האת הזכות לבטל  ושומר לעצמהמזמין  .1.97

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

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

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

 .מזמיןכנגד ה ו טענה מכל סוג שהואכל תביעה ו/או דרישה ו/אזה 

הא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או מזמין ימובהר כי ה .1.98

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

 , או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקוןהליך זהאו אי התאמה אחרת ביחס לדרישות 

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

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

להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים המציע על  .1.99

על אחריותו המציע . לשם כך ירכז לעבודותהבלתי צפויים העלולים לעלות בהקשר 

הבלעדית 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 .1.100

ליך זה על פי תנאי ה העבודותר עם ביצוע ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקש

  .ההצעה  בכתבם שוכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי

 הוצאות  .1.101

ובהשתתפות  הליך זהכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל .1.102

    , תחולנה על המציע בלבד.הליך זהב

    בעלות  .1.103

מציע לצורך הגשת הצעתו , אשר מועבר למזמיןהרוחני של ה והינו קניינ הליך זה .1.104

    בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

 , בלשון נקבה במשמע ולהיפך. הליך זהכל האמור בלשון זכר ב .1.105

 בברכה 
 , מנכ"ל אלעד תמרי 
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 הסכם התקשרות –' במסמך 

 הסכם התקשרות 

 2018שנת ב חתם ביום _____ לחודש ____ערך ונשנ

 

 בע"מ  פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בין :  

 כפר סבא. 22התע"ש מרחוב  

 "(המזמין)להלן: "    

 ;מצד אחד

 

 לבין : 

____________________ 

 ________________ /מס' תאגיד/ח.פ.

 מרחוב ______________

 "(נותן השירותים)להלן: "

 ;מצד שני

 

המזמין הוא תאגיד מים וביוב, שהוקם ופועל בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב ו הואיל

 "(;החוק)להלן: " 2001-התשס"א

למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי פניה לקבלת הצעות והמזמין פרסם  והואיל 

 ;נספח א'אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה כ"( ליך הפנייה הלהלן: ")למזמין 

"( אשר העתק ההצעה)להלן: " הליך הפניה לקבלת הצעותהגיש הצעה ל ונותן השירותים והואיל

 ;'דנספח  -ממנה מצורף להסכם זה כ

, בהסתמך על נכונות והסכים לקבל את הצעתווהמזמין בחר בהצעת נותן השירותים  והואיל

 הצהרותיו של נותן השירותים ועל הנתונים שפורטו בהצעה.

והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המזמין את השירותים המפורטים  והואיל

ליך , בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המסמכי ההליךב

 , לרבות הסכם זה;הפנייה

 אי לזאת, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .א
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ויקרא  הליך לקבלת הצעות הסכם זה והנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מה .ב

 כיחידה אחת עימו.

 להסכם זה יצורפו הנספחים הבאים: .ג

 .הצעות להציע הזמנה  -א' נספח (1

 .התקשרות הסכם –ב'  נספח (2

 הצהרה על שמירת סודיות. -נספח ג'  (3

 .הצעת המציע -' ד נספח (4

 .אישור ביטוחי נותן השירות –נספח ה'  (5

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. –נספח ו'  (6

 תיאום.אי תצהיר  –נספח ז'  (7

 טופס סודות מסחריים / מקצועיים. –נספח ח'  (8

 הצעת מחיר –נספח ט'  (9

 סיון המציעינ –נספח י'  (10

 סיון חברי הצוות המוצעים.ינ –נספח יא'  (11

 הצהרת  – 2נספח יב' (12

13)  

 

 הוראות ההזמנה להציע הצעותמוסכם על הצדדים כי הוראות הסכם זה ונספחיו,    .ד

, , הבהרות המזמין בשלב שקדם להגשת ההצעות, והצעת נותן השירותיםונספחיה

בין המסמכים במקרה של סתירה נועדו להשלים זה את זה ויתפרשו בכפיפה אחת. 

, מבניהן, יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה האמורים )כאמור לעיל(

. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל סתירה כאמור, מיד י קביעת המזמיןלפ

  לאחר שנודע לו עליה.

, היא מיטיבה או והוראה תיחשב למחמירה אם, לדעת המזמין ולפי שיקול דעת   .ה

ב, כמות, התאמת ואמינות , בכל הנוגע לאיכות, טימזמיןמשפרת את התועלות ל

נותן השירותים לא זכאי לכל פיצוי או  השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים.

שיפוי או כל סעד אחר בנסיבות בהן המזמין קבע כי הוראה מסוימת תחול על נותן 

השירותים אף אם הוראה כאמור מחמירה יותר או מגדילה הוצאותיו ואף בנסיבות 

 לולה בהזמנה ולא בהסכם זה. בהן הוראה כאמור כ

מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה כל האמור בהצעת    .ו

נותן השירותים תחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש 

 . הליך הפניהב

ביטוי שהוגדר או שהוסבר באחד המסמכים המהווים חלק מהסכם זה לרבות    .ז

הציע הצעות, תהא לו אותה משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק ההזמנה ל

 מהסכם זה.
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כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ולהתמצאות בלבד, אינן מהוות חלק מההסכם, ואין    .ח

 להשתמש בהן לצורכי  פרשנות.

מילים וקיצורים שיש להם משמעות טכנית או מסחרית ידועה יפורשו בהסכם זה    .ט

כשבמקרה של מחלוקת יקבע המזמין את פרשנותן לת, בהתאם למשמעותם המקוב

 ובלבד שלא ניתן להם פירוש אחר באחת מהוראות הסכם זה.המחייבת, 

 

  הצהרות והתחייבויות כלליות .2

, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן

 :הליך הפניהאו מחויבות שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם 

הליך נותן השירותים מצהיר ומאשר כי בשלב שאלות ההבהרה שלפני ההגשה ל .א

ניתנה לו ההזדמנות להשיג, הוא בחן את כל המסמכים, הדרישות והתנאים,  הפניה

הגיש הצעתו מתוך ידיעה ומחויבות כי הוא וכי הוא  על נוסח הסכם זהגם  להעיר

 מסוגל לבצע את המטלות בהסכם זה. 

חתימתו של הנותן השירותים על הסכם זה, מהווה הצהרה של הנותן השירותים כי  .ב

כי כל מסמכי ההסכם  ,נמסר לו כל המידע הדרוש לו לצורך ההתקשרות בהסכם זה

כל ההסברים אשר ביקש  נמצאים ברשותו, וכי קראם, הבין את תוכנם וקיבל את

 בקשר אליהם.

וכי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי  , בעל הניסיון הדרושכי הוא כשיר .ג

 .ובהסכם זה הליך הפניהכל דין לבצע את השירותים המפורטים ב

 .כי אין כל מניעה חוקית, משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה .ד

פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל  אינם כי מתן השירותים על ידו למזמין .ה

 הנוגע לזכויות קניין של צד ג' כלשהו.

בכל עת  נותן השירותים מתחייב בזאת להציג כל אישור ו/או כל מסמך למזמין .ו

שיידרש לכך על ידי המזמין. ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו 

נותן השירותים התו ועל חשבונו של למתן השירותים או איזה חלק מהם, אזי באחריו

 לדאוג לכך שתהיה בידו הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת הסכם זה.

 העסקת עובדים. יקיים בכל עת את הוראות הדין בקשר עם כי הוא  .ז

הינו נכון ומדויק גם למועד  הליך הפניהכי כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת  .ח

כל שינוי לעומת האמור בהצעה. הנותן חתימתו ואישורו של הסכם זה, וכי לא חל 

והתקשרות המזמין עמו  הליך הפניההשירותים מצהיר כי ידוע לו שבחירתו כזוכה ב

 בהסכם זה, נעשו על בסיס האמור בהצעה, לרבות ביחס לכל הנוגע לנספחי ההזמנה

נותן השירותים יודיע למזמין גם לאחר החתימה על הסכם זה ובכל  .להציע הצעות

לתום תקופת תוקפו על כל שינוי בנתונים שמסר במסגרת הצעתו, ביכולתו מועד עד 
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לבצע את המטלות לפי ההסכם באיכות ובמועדים הנדרשים ועל כל נסיבה אחרת 

 היכולה לעורר חשש כלשהו בקשר עם יכולתו לבצע הסכם זה.  

ות סיון היכולת והמיומניוכי הוא בעל הנ וכי הוא הבין את צרכי המזמין ודרישותי .ט

 הדרושים לשם מתן השירותים באופן ובהיקף הנדרש. 

סיון והמומחיות ואת האמצעים יכי יש בידיו את כוח האדם, הידע המקצועי, הנ .י

 הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים, לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

אש ר יבוצעו על ידיבהסכם זה מתחייב לכך, כי השירותים כהגדרתם  נותן השירותים .יא

עובדים מיומנים ומנוסים ו הצוות מטעמו כפי שהוצג במסגרת ההזמנה להציע הצעות

את השירותים בצורה המהירה והטובה ביותר על פי דרישות  ספקהמסוגלים ל

 . המזמין

המזמינה את השירותים,  עבורנותן השירותים מצהיר, כי הוא מקבל על עצמו לבצע  .יב

 ובכפוף בהתאם, ונספחיו זה חוזה להוראות בהתאםברמה מקצועית גבוהה, 

 .הדין להוראות

שירותים נשוא חוזה זה בהתאם להוראות הנותן השירותים מתחייב לבצע את  .יג

בזהירות, ועל פי הוראות כל דין, והראויה, בנאמנות, במומחיות  במהירותהחוזה 

והוא אחראי מכל הבחינות למעשים ולמחדלים ולטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או 

 ידי עובדיו. על

-כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות, במסירות, בנאמנות ובתום .יד

 הליך הפניהלב ולבצע את השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף להוראות 

 וההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

צוע האמור נותן השירותים מצהיר כי אין לו כל ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בבי .טו

בהסכם זה. נותן השירותים יודיע למזמין לאלתר על כל חשש לניגוד עניינים שלו או 

 לרבות גורם מקצועי כלשהו העובד עמו או מטעמו. –של כל מי מטעמו 

נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה להימנע מעשיית שימוש  .טז

אינה מתן השירותים על פי מסר לו במסגרת ביצוע השירותים למטרה שיבמידע שי

 והסכם זה. ליך הפניה ה

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המזמין בכל העניינים הקשורים במתן  .יז

 השירותים. 

על פי הסכם שניתנה לו כל זכות שימוש המזמין בכי נותן השירותים מצהיר ומאשר  .יח

הינה בבחינת לבצע מטלות כלשהן  זה לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים

פררוגטיבה של המזמין ואין בה לגרוע בדרך כלשהי מחובתו המוחלטת של הנותן 

 .הליך הפניההשירותים לבצע את האמור בהסכם זה ובמסמכי 
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נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את  .יט

ן בחלקם, לצד שלישי ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובי

 כלשהוא, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי המזמין.

מובהר כי כל הצהרות נותן השירותים מצטברות ומצטרפות האחת לרעותה ואין  .כ

 לפרש מחויבות כלשהי בדרך המצמצמת מחויבות הנותן השירותים.

זה, על סעיפיו הקטנים,  2מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים על פי סעיף  .כא

מהווה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה, כולן או חלקן, בין בעת 

מצד נותן  חתימת הסכם זה ובין לאחר מכן, תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה

 17השירותים באופן המזכה את המזמין בביטול ההסכם לאלתר, כמפורט בסעיף 

 להלן.

 תקופת ההתקשרות: .3

 -לענין סעיף זה .א

 ודוח שנתי. דוח חציוניכוללת  –" שנת דוח"

משך ההתקשרות לביצוע השירותים הינו לתקופה הכוללת שלוש שנות דו"ח מיום  .ב

החתימה על הסכם זה. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות על פי 

תנאיה וללא כל שינוי בתמורה, לתקופה נוספת של שנת דו"ח כל אחת עד לתקופת 

וכל להודיע למציע על הארכת תקופת הארכה מצטברת של שתי שנות דו"ח. המזמין י

ימים לפני פקיעתו של ההסכם. לא הודיע המזמין על הארכת ההסכם  30ההסכם עד 

יפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא שיידרש המזמין לתת בגין כך כל הודעה  –כאמור 

 "(.תקופת ההתקשרותלהלן: ") נוספת

  :נציג .4

פלגי שרון, תאגיד  סמנכ"לית – אזולאי ח ליזירו" הנציג המזמין לעניין הסכם זה, הינ .א

: )להלןבע"מ מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, 

"(. המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב נציג המזמין"

 . נותן השירותיםל

 השירותים:  .5

, הליך הפניהים( למסמכי השירותים מתוארים בהרחבה במסמך ב' )תכולת השירות .א

 ויכללו בין השאר:

חצי שנתיים עפ"י מתכונת רשות המים )להלן דוחות סקירת דו"חות כספיים  (1

 .ביניים(

כספיים שנתיים עבור  לדוחותעריכת ביקורת ומתן חוות דעת ביחס  (2

לרבות בין היתר, הכנת ביקורת שנתית ועריכת דוחות כספיים  המזמינה.

 "(.  השנתיים הדוחותלהלן ") עפ"י מתכונת רשות המים
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דו"חות לרשויות המס לרבות דו"ח התאמה שנתי, וכן ייעוץ בנושאי  הכנת (3

 .וייחודייםמיסויי שוטפים 

 המס שלטונות דרישות פי על והן חשבונאיים הן פחת טפסי בהכנת סיוע (4

 .המים רשות ודרישות

, עריכה והגשה של הסברים, פירוטים, ידיעות ומסמכים בקשר למצבה הכנה (5

הכספי של המזמינה על פי הפרטים הכלולים בדוחות כספיים של המזמינה, 

אישורי רו"ח מיוחדים על פי דרישת מוסדות, רשויות,  בנקים ואחרים ככל 

 ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ע"י המזמינה.  שיידרש

 אסיפה, המזמינה של הדירקטוריון וועדות דירקטוריון בישיבות השתתפות (6

. )הכול המזמינה לצרכי בהתאם המזמינה של פנימיות ישיבות, כללית

 (.הכספיים לדוחות בהקשר

ייעוץ בנושאים חשבונאיים שוטפים כולל ישיבות בחברה ועם גורמי חוץ על  (7

 פי הצורך ללא הגבלה.

  ייעוץ בנושא תקצוב, כלכלה, אשראי וכיו"ב. (8

ייצוג בפני משרדי ממשלה ושלטונות המס לרבות אך לא רק, בנושאי מע"מ,  (9

 ניכויים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב.

ייעוץ ביחסים שבין החברה לבין הרשות המקומית ו/או תאגידים עירוניים  (10

 ו/או תאגידי מים וביוב.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת החלפה של אנשי הצוות מטעם הנותן השירותים  .ב

 לשיקול דעתו הבלעדי. בהתאם 

 זה ובכלל"ל, הנ הדוחות את למזמינה יגיש המבקר החשבון שרואה בזה מובהר .ג

 המוסמכים הגורמים ידי על אישורם שיאפשר במועד, ושנתיים שנתיים חצי דוחות

 נהלי"י עפ המוסמכות הרשויות הוראות פי ועל דין  פי על במועדים המזמינה אצל

 "ח.והרו המזמינה עם בשיתוף לעת מעת שיקבעו העבודה ודרכי עבודה

לעבוד תחת לוחות זמנים קצרים ועל פי שיטות  מסכיםהחשבון המבקר  רואה

המזמינה ובלבד שאינם פוגעים בהוראות הדין ובעבודת רואה  שלהעבודה 

 החשבון. 

 יידרש המציע מעת לעת לייעץ לתאגיד בנושאים הבאים: בנוסף .ד

 המים רשות מול ייצוג. 

 מים תעריפי ניתוח. 
 כלכלי ויעוץ עסקיות תוכניות הכנת. 
  ייעוץ בקשר לחוזים שונים, לרבות בדיקות עמידה בתנאים כלכליים ואיתנות

פיננסית של משתתפים במכרזי החברה )כולל השתתפות בדיונים עם יועצים 
 משפטיים בקשר לכך(.

 נושא כלכלי, פיננסי, מיסוי ואחר אשר החברה תזדקק לו בתקופת השרות. כל 
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 דיווח פיקוח ובקרה  .6

והוראות הסכם זה לשביעות רצון המזמין  ליך הפניהלשם הבטחת ביצוע הוראות ה .א

 יפעיל המזמין מערך פיקוח ובקרה על פעילות נותן השירותים, והכל כמפורט להלן: 

מערך הפיקוח והבקרה יופעל על ידי המזמין באמצעות נציג המזמין.  (1

הנותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להנחיות 

מערך הפיקוח והבקרה ולעבוד בשיתוף פעולה עם מערך הפיקוח 

 והבקרה. 

לאישורו, דו"ח על  -לנציג המזמין  נותן השירותיםאחת לחודש יגיש  (2

ידו בהתאם לאמור בהסכם זה, ובו יפרט את השירותים שסופקו על 

תה ביצע ושסיפק בחודש החולף והפעילות אוהשירותים שעות ההיקף 

הקלנדרי ין החודש גלכל חודש ב 10-עד ההדו"ח האמור יוגש . בכל שעה

 . האחרון

לצורך ביצוע הבקרה יהיה רשאי נציג המזמין לדרוש מנותן השירותים  (3

הליך ו בהתאם להסכם זה ולהוראות כל נתון הנוגע לביצוע פעולותי

 . הפניה

לכל אורך תקופת ההתקשרות המזמין שומר על זכותו לבדוק וללא  (4

 נותן השירותיםהתרעה מוקדמת את איכות השירותים הניתנים על ידי 

ולצורך כך לבצע כל בדיקה, בירור והתייעצות עם כל גורם שהוא ללא 

ב לנותן השירותים לכל נותן השירותים. נותן השירותים מתחיייידוע 

 מי שיורה המזמין כל מידע רלוונטי הנוגע ליישום הסכם זה. 

והסכם זה  הליך הפניהקיום זכות הפיקוח והבקרה בהתאם למסמכי  (5

וכן השימוש בזכויות, לא יהיה בהם כדי להטיל על המזמין חובות, 

התחייבויות או אחריות כלשהי ולא יהיה בהם כדי לפטור את הנותן 

 הליך הפניהתים מכל אחריות והתחייבות בהתאם למסמכי השירו

 ולהסכם זה.

  התמורה .7

 להזמנה להציע הצעות 11תהיה בהתאם לאמור בסעיף התמורה בגין מתן השירותים  .א

 "(. "התמורה)להלן: 

המזמין תשלום התמורה כאמור כפוף לביצוע השירותים לשביעות רצונו המלא של  .ב

ידי המזמין. מובהר כי על נותן השירותים לוודא, על  התשלום ושעות העבודה ואישור

טרם תחילת מתן השירותים כי קיבל לידיו את מלוא ההוראות הנדרשות מאת 

 המזמין.

ונותן מוסכם בזאת כי התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה  .ג

פי הסכם זה, -על וכל תשלום נוסף עבור התחייבויותילהיה זכאי ילא  השירותים



 
21 

  
לרבות תשלומי אש"ל, הוצאות ותשלום עבור נסיעות, הוצאות משרדיות, צילומים, 

 טלפונים, פקסים הוצאות אחרות מכל סוג שהוא.

שא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן יי נותן השירותיםמוסכם בזאת כי  .ד

ו/או  ועליהשירותים המבוקשים, ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים 

בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל  ותשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עלי

 .פי הסכם זה-עלנותן השירותים הסיכונים והאחריות של 

, מתן שירותים כלשהי לזוכה, המזמין איננו מתחייב להקצות מכסת ספקלמען הסר  .ה

, כהפרת ההתקשרות , או בהקצאת שעות נמוכההקצאת מתן שירותיםולא יראו באי 

כמו כן זוכה לא יטען ולא יהא רשאי לטעון כי . הזוכהאו כהבעת עמדה שלילית כלפי 

הסתמך על קבלת עבודה בהיקפי שעות מוגדרים או כי זכאי הוא לפיצוי כלשהו בגין 

כל החלטה של המזמין בעניין היקפי עבודה או כל הפעלת סמכות אחרת בקשר 

 לביצוע השירותים.

חשבון התמורה -רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירותים על יההיהמזמין  .ו

 לפי הסכם זה כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין.

  שלילת יחסי עובד מעביד .8

נותן מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין ו .א

וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים,  שירותים

מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה, וכי למעט 

לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן  ילא יהיה זכא ואתשלום התמורה ה

הדפסות,  , לרבות תשלומים בגין נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים,השירותים

 .פקס, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות

אמצעי כאלא  למזמין לפקח על נותן השירותיםתנת יאין לראות בכל זכות הנ .ב

להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים 

וכן אין בה כדי להטיל על המזמין או על נציג המזמין  מערכת יחסים של עובד מעביד

 .כלשהי לביצוע התחייבויותיו של נותן השירותיםאחריות 

נותן השירותים מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד  .ג

נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים 

 הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

תשלומי מיסים וכל  השירותים,מתן צאותיו של נותן השירותים בקשר לכל הו .ד

ישולמו והוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על נותן השירותים ועליו בלבד 

 חוב בכל דרך שהיא בגינם.תלא  נהוהמזמי ,על ידו
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בגין כל תשלום ו/או הוצאה  מזמיןמתחייב לפצות ו/או לשפות את ה נותן השירותים .ה

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים נותן השירותים ל מזמיןשא בהם התיש

מעביד, לרבות כל תשלום  -מקביעה כי בין החברה לבין מי מאלו נקשרו יחסי עובד 

כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם 

 של יחסי עובד מעביד כאמור.

עובדיו לפחות שכר מינימום, כמוגדר בחוק שכר נותן השירותים מתחייב לשלם ל .ו

 , כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות.1987-המינימום, התשמ"ז

 סמכויות המזמין  .9

 פה ובין בכתב, לחדול -, בין בעלמנותן השירותיםשמורה הזכות לדרוש  למזמין .א

ו/או הגורמים  מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו

יהא חייב להפסיק את עבודת  ונותן השירותיםמכל סיבה שהיא  המקצועיים מטעמו

, כאמור, מיד עם דרישת המזמין לעשות כן. ו/או הגורם המקצועי מטעמו העובד

 הוראת המזמין אינה טעונה הנמקה. 

המזמין, לא אגב פעילות מול , לרבות נותן השירותיםידי -פיטורי עובד המועסק על .ב

בפיצויים או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על  נותן השירותיםיזכו את 

  המזמין חבות כלשהי.

סופית  ולפי הסכם זה כאמור, תהיה קביעת והפעיל המזמין סמכויות הנתונות ל .ג

ומחייבת כלפי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, הן עובדתית והן 

 משפטית.

הכללים החלים על בורר או על כל  המזמיןכאמור לא יחולו על  וסמכויותי בהפעלת  .ד

כאמור לפי מיטב  ועל בהפעלת סמכויותייפא ושיפוטי אחר, וה-גוף שיפוטי או מעין

 .ווכראות עיני ושיקול דעת

המזמין יהיה רשאי להפעיל כל אחת מהסמכויות הנתונות לו בהסכם זה ובמסמכי  .ה

ליך ללא כל מגבלה והכל במטרה להוציא לפועל את מטרת הולפי כל דין  ליך הפניהה

וההסכם ונותן השירותים מאשר ומצהיר מראש כי ידוע לו שבכוונת המזמין הפניה 

לשקול בכל עת ובכל שלב של ביצוע ההסכם את המשכו ואת התנאים לו ובכוונתו 

 לתת לו הוראות והנחיות מעת לעת על מנת שהשירותים שיינתנו על ידי נותן

 השירותים יהיו ברמה הנדרשת על מנת להוציא לפעול את ההסכם.

נתונות לו בשינויים המחויבים גם  הליך הפניהסמכויות הנתונות למזמין בשלב ה .ו

 בתקופת ההסכם.

מובהר כי המזמין רשאי לתת כל הוראה והנחייה לנותן השירותים אשר לפי שיקול  .ז

וההסכם, ובכלל  הליך הפניהדעתו המוחלט נדרשת על מנת להוציא לפועל את מטרת 

זה הוראה הנוגעת לעבודת נותן השירותים, הפסקת עבודתו, שינוי מתכונת עבודתו 

 וכיוצא בזה. 
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 מצוין כי המזמין רשאי, הוא רשאי אך לא חייבמובהר כי היכן ש, ספקלמען הסר  .ח

הבלעדי של המזמין  ו, והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתתיולעשות שימוש בסמכויו

 המקצועיים. וושיקולי וולצרכי

 שינויים ותיקונים הקטנת היקף, הרחבת היקף, .10

הבלעדי, להגדיל, להקטין או לשנות  ולפי שיקול דעת את הזכות ולעצמ המזמין שומר .א

מצא לנכון את היקף מתן השירותים שלפי הסכם זה, והנותן השירותים יבכל אופן ש

 מתחייב לפעול על פי ההודעה האמורה.

 ונותן השירותים מצהיר כי ידוע לו לפני התקשרותו בהסכם זה, כי המזמין אינ .ב

אמצעותו, וכי אין הוא ב)או כל חלק מהם( בצע את כל השירותים ימתחייב כי 

. נותן השירותים מסתמך על כך שהתקשרות זו תהיה בעלת היקף מינימאלי כלשהו

חלק מהשירותים לרבות חלק או ו/היה רשאי להזמין את כל ימודע לכך כי המזמין 

קטן או להימנע כליל מלהזמין שירותים ו/א ולחדול מלהזמין ו/או לצמצם הזמנה 

 לאחר שניתנה.

ע או מעת לעת, לבצע כל חלק מהשירותים האמורים וקבאופן רשאי, ב יהיההמזמין  .ג

בכל מקרה בהתאם  וזאת ובין באמצעות צד שלישי כלשהו, ובהסכם זה בין בעצמ

במקרה שהנותן השירותים נמנע לבצע אותו חלק  לשיקול דעתו של המזמין לרבות

של התעוררות במקרה  או של המזמין ושל השירותים או שלא ביצע אותו להנחת דעת

יהיה  מחלוקות שונות בין המזמין לבין נותן השירותים. השתמש המזמין בזכות זו,

לגבות מאת נותן השירותים ו/או לנכות מכל סכום המגיע לנותן  רשאי המזמין

, לרבות אך מבלי להגביל, מזמיןהשירותים מאת המזמין, את כל הנזקים שנגרמו ל

בהם נשא בגין ביצוע באמצעות צד שלישי,  שיפוי המזמין בגין עלויות והוצאות

 ולרבות השבה של כל סכום ששולם לנותן השירותים ביתר.

אם נותן השירותים יבצע עבודות שלא מתחייבות ממתן השירותים, כולן מובהר כי  .ד

לא  -או חלקן, או כל עבודה אחרת מבלי שיוזמן לכך במפורש בכתב על ידי המזמין 

 תשלום שהוא עבור עבודתו בקשר עם עבודות אלה. ישולם לנותן השירותים כל 

 זכויות יוצרים, מסירת מסמכים ושמירתם .11

 מוקנות הבעלות וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל המסמכים מוסכם בזאת כי למזמין .א

שיוכנו ו/או יסופקו על ידי הנותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם 

 .הליך הפניהזה ולפי מסמכי 

השירותים אחראי באופן בלעדי כי לא תהיה בהתקשרות עמו פגיעה בכל זכות נותן  .ב

יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של 

 צד שלישי כלשהו.

, שיפוי מלא ונותן השירותים מתחייב בזאת לשפות את המזמין, מיד עם דרישת .ג

דרש לשלם, לכל גורם שהוא, בגין יאשר המזמין י כל סכום, וובלתי מותנה, ולשלם ל
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 גרם הפרת חוזה ו/או בגין הפרת זכויות יוצרים, וזכויות קניין רוחני מכל סוג אחר

 האחרות של המזמין כקבוע בהסכם זה. וו/או עקב מימוש איזה מבין זכויותי

 ניגוד עניינים .12

בדיו או למי מטעמו נותן השירותים מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו או למי מעו .א

 ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם פעילותו של המזמין. 

או ידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא השירותים להודיע למזמין באופן מי על נותן .ב

מו הוא קשור עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, מי מעובדיו או כל צד שבו או ע

אמור בהסכם זה לבין עניין אחר, מיד עם היוודע במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו ה

 לו הנתון או המצב האמורים. 

אם לדעת המזמין נתון נותן השירותים או מי מטעמו או כל צד אחר שבו או עימו  .ג

קשור נותן השירותים, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול 

הפסקת עבודתו של נותן להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על 

השירותים ועל סיום ההתקשרות עם נותן השירותים, מטעם זה בלבד. נותן 

השירותים מודע לנזק העלול להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבותו להימנע 

 מהימצאות במצב של ניגוד עניינים. 

 סודיות .13

נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע, ידיעה וכל מסמך שנתקבל     .א

על ידו או על ידי מי מטעמו, הקשור לביצוע השירותים לפי הסכם זה, ולא לגלות את 

המידע או המסמך בכל דרך שהיא, לא להעבירו, לא להודיעו, לא למוסרו ולא להביא 

. נותן השירותים מתחייב לא לעשות זה למעט למטרות קיום הסכם לידיעת כל אדם, 

 במידע שיגיע לידיו כל שימוש שאינו למטרת יישום הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב כי חובת סודיות כאמור בהסכם זה תחול עליו ועל כל עובד,     .ב

שלוח, וכל מי שיפעל מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה, במהלך תקופת ההסכם 

מתחייב כי כל עובד, שלוח, וכל מי שיפעל מטעמו בקשר ולאחריה. נותן השירותים 

עם ביצוע ההסכם, יחתום על התחייבות והצהרה לשמירת סודיות בנוסח המצורף 

 להסכם זה.  ג' נספחכ

 ושיפוי בנזיקין וביטוח אחריות .14

נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן     .א

ו/או לצד שלישי  וו/או למי מטעמ והעלולים להיגרם למזמין ו/או לעובדיו/או הפסד 

כלשהו ו/או לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או 

 בגין ו/או בקשר לביצוע השירותיםלעובדיהם ו/או למי מטעמם, 

מכל סוג נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין לאבדן, נזק או קלקול לציוד  .ב

נשוא  יםותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירות

 ההסכם.  
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מכל אחריות לגבי נזקים  ונותן השירות פוטר בזאת את המזמין ואת הפועלים מטעמ .ג

ימים על כל  7תוך  וו/או את הפועלים מטעמ וו/או לפצות וכאמור ומתחייב לשפות

ודיע יכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המזמין  ויב לשלם עקב נזקיםיחסכום ש

 כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  ולנותן השירות על כל תביעה שתוגש נגד

המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  .ד

בגין מעשה מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו 

או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

 :ביטוח .15

זה ו/או על פי  הסכםעל פי  נותן השירותשל והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו     .א

זה ו/או לפני מועד  הסכםהחתימה על לפני מועד  נותן השירות כל דין, מתחייב 

)המוקדם  זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו הסכםתחילת מתן השירותים נשוא 

 הסכםמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת על חשבונו , לערוך ולקיים משניהם(

את זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית,  הסכםו/או כל תקופה אחרת כמפורט ב זה

 לפעול בישראל.מורשית כדין המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח הטוחים הבי

 :("הביטוחיםאו " "נותן השירות)להלן: "ביטוחי 

 אחריות כלפי צד שלישי (1)

 חבות מעבידים. (2)

 אחריות מקצועית. (3)

זה על ידו ו/או  הסכםמתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא  נותן השירות .ב

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח  המזמיןמטעמו, להמציא לידי 

"(, המהווה חלק נותן השירותאישור ביטוחי )להלן: " 'נספח הכזה  הסכםהמצורף ל

 :)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,בלתי נפרד ממנו

ו/או המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  (1)

 על נספחיו.  התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זהלא תגרע מ

נספח ) כי המצאת אישור ביטוחי נותן השירות נותן השירותמוסכם בזה על  (2)

ביטוחי נותן המצאת אישור  הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא כאמור(, 'ה

  לא יוכל להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם זה.( נספח ה') השירות

)להלן:  מזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיוהיורחבו לשפות את  ותנותן השירי טוחיב .ג

ו/או  נותן השירותבגין אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של "יחידי המבוטח"( 

 .מנהליו ו/או עובדיו

הנדרשים בקשר עם השירותים חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה נותן השירותעל  .ד

ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה,  הסכםנשוא 

בתוקף כל עוד לא תמה תקופת להחזיק  נותן השירותאחריות מקצועית, על 

 זה על נספחיו.  הסכםלכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  ההתיישנות על פי דין
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)במידה וייערכו( יכללו  נותן השירותמתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של  נותן השירות .ה

המזמין ו/או מנהליו כלפי  נותן השירותכל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי  ויתור על

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  ו/או עובדיו

 . זדוןבשגרם לנזק 

 1על פי סעיף  נותן השירותפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  .ו

המזמין ו/או תורחב לשפות את  ('נספח ה) שירותנותן הלנספח אישור ביטוחי 

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה  מנהליו ו/או עובדיו

ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות  נותן השירותו/או מחדל רשלני של 

צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

לנספח אישור  2על פי סעיף  פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי נותן השירות .ז

הליו ו/או המזמין ו/או מנתורחב לשפות את  ('נספח העריכת ביטוחי נותן השירות )

)להלן:  וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהיהיה  עובדיו

"( שייגרמו בתקופת הביטוח למי מהעובדים המועסקים על ידי נותן מקרה ביטוח"

, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי עקב עבודתםותוך כדי השירות 

רות ו/או לעניין חבות נותן השירות כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי נותן השי

 . מהעובדים המועסקים על ידו

 3סעיף על פי  נותן השירותפוליסת ביטוח האחריות המקצועית הנערכת על ידי  .ח

המזמין ו/או ( תורחב לשפות את 'נספח ה) נותן השירותלנספח אישור ביטוחי 

בשל היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או  מנהליו ו/או עובדיו

ו/או  נותן השירותבמעשה ו/או מחדל רשלני של  ןחובה מקצועית שמקור הפרת

המזמין ו/או כלפי  נותן השירותחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע ממנהליו ו/או עובדיו 

הביטוח תכלול בין  . בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסתמנהליו ו/או עובדיו

 .)שישה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6היתר, תקופת גילוי של 

היה ולדעת נותן השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  .ט

הנ"ל, מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים 

מעבר למצוין לעיל ייכלל נותן השירות יערוך  בכל ביטוח רכוש אשרכי  ולגרום לכך

 המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיוכלפי )שיבוב( סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף 

לא יחול לטובת אדם שגרם )שיבוב( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

  .זדוןבלנזק 

ריות המתחייבים מן למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי הביטוח ו/או גבולות האח .י

, הינם דרישה מינימאלית נותן השירותזה ובאישור עריכת ביטוחי  הסכםהאמור ב

לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את  נותן השירות, ועל נותן השירותהמוטלת על 

מצהיר ומאשר כי הוא  נותן השירותתנאי הביטוח ו/או גבולות האחריות בהתאם. 

המזמין ו/או מנהליו ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  יהיה מנוע מלהעלות כל טענה

בכל הקשור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות  ו/או מי מטעמם ו/או עובדיו

  המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
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ו/או יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  נותן השירותיטוחי ב .יא

הודעה בכתב  השירות ולמזמין לנותן שלחאלא אם לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, 

 נותן השירותמבטחי  יום מראש על כוונתו לעשות זאת.)שלושים(  30בדואר רשום 

המזמין ו/או מנהליו שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה לא יהיה תוקף לביטול  יתחייבו כי 

)שלושים(  30ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או עובדיו

 .ההודעה משלוח ממועדהימים 

כי איזה מבין ביטוחי  לנותן השירות ולמזמיןכל פעם שמבטחו של נותן השירות יודיע  .יב

נספח נותן השירות על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח נותן השירות )

לעיל, מתחייב נותן  יא' 15( עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 'ה

אישור עריכת ביטוח חדש,  למזמיןתו הביטוח מחדש ולהמציא השירות לערוך את או

 . עיל ולהלןלפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור ל

קודמים ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  נותן השירותיטוחי ב .יג

על כל דרישה  יםמוותר נותן השירות יוכי מבטח המזמיןלכל ביטוח הנערך על ידי 

לרבות כל טענה ו/או זכות  .המזמיןבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/

ביטוח " תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כאמור  בסעיף 

 .יווכלפי מבטח המזמיןכלפי  "כפל

/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירות מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו .יד

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים  המזמיןדרישה ו/או תביעה כנגד 

, והוא פוטר בזאת את ('נספח ה) שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח נותן השירות

מכל אחריות לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על  המזמין

אמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק הפטור כמוסכם בזה כי אולם נותן השירות(. 

 דון.בז

 15 לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיףמתחייב  נותן השירות .טו

, וכל תשלום אחר ('נספח ה) נותן השירותלרבות באישור ביטוחי  זה )ביטוח(

וראות ה ולקיים את כל למלאשיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ו

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות , כלשונןות פוליסה

 ותולדאוג ולוודא כי הפוליסוהזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

. בנוסף לאמור מתן השירותים בקשר עם הסכם זהה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי

ריות מקצועית יחזיק אח ביטוח לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב נותן השירות כי את

בקשר על ידו נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד 

 . זה על נספחיו עם הסכם

יהיה אחראי לשפות את  נותן השירותכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .טז

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו

שלא הפוליסות איזו מתנאי מתנאי אי כיסוי ביטוחי הנובע מאי קיום ו/או הפרת 

  .מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידוו/או  נותן השירותעל ידי בתום לב 

בתום לב יקבע בפוליסות כי אי קיום  נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .יז

, נותן השירותת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ו/או הפרה בתום לב של תנאי 
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לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי 

המזמין ו/או מנהליו ו/או בזכויות  יפגעולא ו/או מנהליו ו/או עובדיו,  נותן השירות

 פיצוי על פי ביטוחים אלו.  לקבלת שיפוי ו/או עובדיו

נותן , מתחייב נותן השירות)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ  .יח

בגין , לעילב'  15כאמור בסעיף לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  השירות

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  נותן השירותהארכת תוקפם לתקופה נוספת, 

הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ירותנותן השביטוחי 

  על נספחיו. זה הסכםבעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב

 ('נספח ה) נותן השירותי מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוח נותן השירות .יט

 והמזמין לתחילת ו/או המשך מתן השירותים יםומקד תנאי מתלה נההי ,כאמור

כאמור  את תחילת ו/או המשך מתן השירותים נותן השירותזכאי למנוע מן  היהי

 המוסכם כנדרש. מועד ב ולא הומצא ,כאמור ,במקרה שהאישור

בבדיקתם , המצאתם ו/או נותן השירותוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי מ .כ

על בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי ו/או  המזמיןו/או אי בדיקתם על ידי 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי  ואו על מי מטעמ המזמין

 נותן השירותשל ו/או מהתחייבויותיו אחריותו ו/או לגרוע בצורה כלשהי מלצמצם 

ו/או על  המזמין. או כדי להטיל אחריות כלשהי על זה או על פי כל דין הסכםעל פי 

  .ומי מהבאים מטעמ

 נותן השירותלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי ( חייב)אך לא  רשאי המזמין .כא

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  יבצע ,נותן השירותכאמור לעיל ו

  (.ביטוחזה ) 15על פי סעיף להתחייבויותיו 

ביחס לאישורי הביטוח  המזמיןמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  נותן השירות .כב

כמפורט לעיל, אינה מטילה  םולהורות על תיקונ ישורי הביטוחאלבדוק את  ווזכות

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור,  ואו מי מטעמ המזמיןעל 

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

 ו/או על פי כל דין.  זה הסכםעל פי  נותן השירותהמוטלת על 

כל סכום לעכב רשאי  היהי המזמיןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .כג

נותן דת לזכות מוהע( מהתמורה ביטוחהסעיף זה ) 15זכאי על פי תנאי סעיף  ינולו ה

זה ובתנאי שהודיע על כך למבקר, בכתב,  הסכםבקשר עם ההתקשרות נשוא  השירות

  )שבעה ימים מראש(. 7

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  המזמיןמוסכם בזה על  .כד

 כג' 15, יושב למבקר הסכום המעוכב )כאמור בס"ק המזמיןבהתאם למוסכם על ידי 

)באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי  למזמיןלעיל( בניכוי הוצאות שנגרמו 

 הביטוח, כאמור. 

למלא  נותן השירותל, מתחייב זה לעי הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב .כה

אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 
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הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 

 הסכםמכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא 

ה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל זה, לרבות שליחיו ואל

  זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. הסכםתקופת 

( בקשר לביטוח אינה באה לגרוע ביטוחזה ) 15מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  .כו

לנזקים באם  נותן השירותבדבר אחריותו הבלעדית של  הסכםמכוחם של הוראות ה

 זה ו/או על פי הדין.  הסכםיגרמו כאמור בסעיפים אחרים ב

, והפרתן מהווה הפרה הסכם( הנן מעיקרי הביטוחזה ) 15מובהר, כי הוראות סעיף  .כז

 .הסכםיסודית של ה
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 הבאת ההסכם לידי גמר מוקדם .16

הבלעדי  והמזמין לפי שיקול דעת על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי .א

)לרבות מטעמי נוחות, טעמים ניהוליים וטעמים הנוגעים לבקשות סיבה שהיא ומכל 

לקצר את תקופת  –)קרי לסיים את ההסכם משרדי הממשלה והחלטות המזמין( 

ידי -על מהידי הודעה בכתב על כך לנותן השירותים, חתו-בכל עת עלההתקשרות( 

מועד מסירת ימים מ 30המזמין. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם בתום 

מבניהם וזאת  ההודעה לנותן השירותים או במועד הנקוב בהודעה, לפי המוקדם

)כספית או עילה לתביעה תביעה או ומבלי שלנותן השירותים תקום כל טענה ו/או 

 . בשל כךאו כל מי מטעמו נגד המזמין אחרת( 

ושלא בשל הפרת ההסכם על ידי )א( 17 א הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף .ב

הנותן השירותים, לפני השלמת כלל מתן השירותים וקבלת אישור על כך מהמזמין, 

בעד אותו חלק ממתן השירותים שהוא  התמורהשלם המזמין לנותן השירותים את י

( עד ובוצע לשביעת רצון המזמין ידי המזמין-ביצע בפועל )ואשר ביצועו אושר על

  .להבאת ההסכם לידי גמר

לעיל ייחשבו כסילוק מלא של כל שכר )ב( 17התשלומים לנותן השירותים לפי סעיף  .ג

העבודה, הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו )אם נגרמו( לנותן השירותים עקב 

כאמור, ויבוצעו אך ורק כנגד סילוק מלא וסופי של כל  הבאת ההסכם לידי גמר

תביעה ו/או דרישה מכל סוג של הנותן השירותים כלפי המזמין בין היתר בקשר עם 

 סיומו המוקדם של הסכם זה.

המזמין רשאי למסור את  יהיהלעיל, )ב( 17הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף  .ד

ביצוע מתן השירותים, המשכה, כולה או מקצתה לאחר, להשתמש לצורך זה 

במסמכים שהוכנו על ידי הנותן השירותים ולעשות במסמכים כל שינוי מכל סוג, 

והכל ללא כל תמורה ו/או כל פיצוי לנותן השירותים למעט כל הסכומים המגיעים 

 ספק. למען הסר במידה ואכן מגיעים לעילב )ב(17  לנותן השירותים בהתאם לסעיף

לעיל, מתחייב נותן )ב( 17מובהר כי עם הבאת ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף 

 ם את כל המסמכים שברשותו.ימי 3השירותים להמציא לידי המזמין תוך 

נותן השירותים  אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר  (1
 עובדיו.

אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמזמין זכאי לה על פי הסכם  (2
 זה ועל פי כל דין.

 ביטול ההסכם עקב הפרתו .17

מהמקרים רשאי המזמין, באמצעות הודעה בכתב, לבטל את ההסכם גם בכל אחד  .א

 הבאים:

נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא  (1

לאחר שקיבל  על כך התראה בכתב  מאת  ימים 7תיקן את ההפרה תוך 

 המזמין.
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נותן השירותים, שביצוע מתן השירותים אינו להמזמין התרה בכתב  (2

 7וך נותן השירותים לא נקט, תו לשביעות רצון המזמין, מתקדם בקצב

ימים מתאריך ההתראה, צעדים המבטיחים, לדעת המזמין את סיום 

 במועד שנקבע. השירותים

נותן השירותים הפסיק לקיים שגרת עבודה סבירה במשרדו וסגר את  (3

ימי עבודה ו/או כאשר נותן השירותים  15עסקיו לתקופה העולה על 

הפך לחדל פירעון ו/או כאשר הוצא צו כינוס נכסים כנגד נותן 

השירותים ו/או כאשר נותן השירותים נהיה בלתי כשיר לפעולה 

משפטית ו/או כאשר נותן השירותים אינו מסוגל לבצע את השירותים 

כאמור בהסכם זה או חלקים ממנו )בין אם הודיע על כך מפורשות ובין 

 אם התקיימו נסיבות המעידות על כך(. 

המזמין בכתב, כאשר הביטול ייעשה בהודעה מטעם  )א(17 ביטול ההסכם לפי סעיף .ב

 ימים ממועד משלוח המכתב. 3ייכנס לתוקפו בתום 

נותן השירותים את התמורה בעד שלם להמזמין ל רשאיבוטל ההסכם כאמור לעיל,  .ג

אותו חלק של השירותים ביצע עד למועד ביטול ההסכם, בקיזוז הוצאות שנגרמו 

הביאו לביטולו ובקיזוז למזמין בקשר עם ביטולו של ההסכם ובקשר עם הנסיבות ש

כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י נותן השירותים  ופיצויים למזמין בגין נזקים שנגרמו ל

ביצוע התחייבויות נותן השירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע י ו/או כתוצאה מא

 ומזכויות המזמין לכל סעד אחר או נוסף בגין האמור לעיל ו/או כדי לגרוע מזכויותי

שר עם כל הפרה של הסכם זה על ידי נותן השירותים, וזאת בין אם של המזמין בק

 הופסקה עבודת נותן השירותים כתוצאה מהפרה זו ובין אם לאו.

 ויתורים .18

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על  .א

על אותה זכות בכל  רלוויתותקדים  רהוויתואיזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא יהווה 

האמור ביחס ליתר הזכויות  רמהוויתומועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה 

 וההתחייבויות לפי הסכם זה.

 שונות .19

כל שינוי באיזו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון  .א

 דדים.ידי שני הצ-להסכם זה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על

או מכל  הליך הפניהמובהר כי דרישות המזמין מנותן השירותים הנובעות ממסמכי ה

לא תחשב בשום תנאי כשינוי  ליך הפניהסמכות הנתונה למזמין בהתאם למסמכי ה

 ההסכם.

 הסכם זה לא ייחשב חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.  .ב
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 כניסה לתוקף אישורים .20

ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. כל אישור שיש לקבל על פי הסכם זה  .א

 פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב כאישור לצורך הסכם זה.-לאישור שניתן בעל

ו/או המסמכים האחרים הקשורים  הגשות או דוחותאישור כלשהו ו/או אישור של  .ב

לא  וו/או מי מטעמ ובמתן השירותים אשר יינתנו על ידי המזמין ו/או מי בשמ

נותן השירותים מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהיה באישור כדי  ישחררו את

השירותים  ןלהטיל על המזמין אחריות כלשהי לפעולת נותן השירותים ו/או טיב מת

 ו/או התכניות ו/או המסמכים האמורים.

 שיפוט סמכות .21

לדון בכל סכסוך שיתגלע ביניהם והיחידה מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית  .א

ראשון בלבית המשפט המוסמך אך ורק שור להסכם זה או הנובע ממנו תהיה בכל הק

 .לציון

 כתובות והודעות .22

דין, כל עוד לא תשלח -כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך משלוח כתבי בי .א

 הודעה בדואר רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת ההסכם.

יודיע אותו צד למשנהו במקרה של שינוי בכתובתו של איזה מהצדדים להסכם זה,  .ב

ימים  3 -בדבר שינוי הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב, וזאת לא יאוחר מ

 לאחר שינוי הכתובת כאמור.

כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה  .ג

למענו של עם אישור מסירה ימי עבודה ממועד משלוחה בדואר רשום  3ליעדה תוך 

 הצד השני, אלא אם נמסרה במסירה אישית.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישלח כל צד למשנהו העתק מכל הודעה כאמור  .ד

 באמצעות פקסימיליה.

 

 

 ולראיה ולקיום, באו הצדדים על החתום:

 

 

 

___________________                                            _______________  

  פלגי שרון – זמיןהמ    נותן השירותים           
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 נספח ג'

 הצהרת סודיות

מצהיר בזאת כי לאחר שהוסבר לי "(, נותן השירותיםהח"מ __________________ )להלן: "אני 

ו/או יבוא לידיעתי  כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי

"(, בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, המידעמידע רגיש מאוד מסוגים שונים )להלן: "

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה תאגיד בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ל

, לרבות וו/או לפעילותימזמין ל"( ו/או הנוגע המזמיןבע"מ )להלן: " המקומית כוכב יאיר צור יגאל

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, מסמכים, ממצאים, תכתובות ודו"חות ו/או כל 

מידע בקשר לביצוע השירותים, הנני מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור 

ים אחרים מביצוע הסכם זה בכל מידע, אשר ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, לא להשתמש לצרכ

יגיע לידיעתי, במישרין או בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים לשירותים ולאחר 

 סיום מתן השירותים. 

הנני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי על ההצהרה דומה כי ישמרו על סודיות המידע, 

 כאמור בהצהרה זו. 

חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו  התחייבותי זו

 לידיעתי בכל דרך אחרת.

עם השלמת ביצוע השירותים על פי  ההסכם, הנני מתחייב/ת כי אעביר למזמין את כל המסמכים 

המסמכים  ו/או חומר כלשהו שנמסר לי בקשר עם ביצוע ההסכם וכן כל עיבוד /שינוי שנעשה מן

והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא של החומר ו/או המסמכים ו/או 

 התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות אלקטרונית( הקשור להסכם.  

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים 

וכי היה  1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1977 –נשין, התשל"ז בפרק ז', סימן ה, לחוק עו

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

  :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה/ות וחותמת המציע שם מלא של החותם/ים בשם המציע תאריך
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' 

________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר   _________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. הקבועים
 
       ___________ 
 )חתימה + חותמת + תאריך(       

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך
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 טופס הצעת המציע –מסמך ד' 

 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

 ____________________________ טרוני:דואר אלק

 של המציע. פרופיל* נא לצרף 
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 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

 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 במסמכי 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 

וזר ואת התוצאה המשפטית הנובעת מדחייתה או עליה באופן בלתי ח 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 ויתר 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
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 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

ההליך של הוועדה או של נושא משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך 

 .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

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

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

 . הליך לקבלת הצעותל

, בהזמנה להציע הצעות )מסמך א'( להם הנתונה המשמעות תהא זה בטופס המונחים לכל

 .מהגיונם או הדברים מהקשר אחרת עולה אם אלא

 
 

       
 תאריך  חתימה וחותמת המציע

 
 חתימת וחותמת עו"ד

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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 ביטוחיםקיום אישור –ה'  מסמך

 __________תאריך :          
 לכבוד

פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא 
 בע"מ המקומית כוכב יאיר צור יגאל והמועצה
 "(המזמין)להלן: "

  22רחוב התע"ש 
 כפר סבא

 א.ג.נ.,

 .ביטוחי נותן השירותהנדון: אישור 

נותן להלן : "________ )__________________________, מס' מזהה  : שם המבוטח
 "(.השירות

" ו/או השירותים" להלן:)ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי  ______ חוזה מס' :
 ."("ההסכם"

הביטוחים את  נותן השירותערכנו עבור מאשרים כי אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 ______________________פוליסה מס':  צד שלישי  .1

פי -על נותן השירותהמבטח את אחריותו של  ,כלפי צד שלישי ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
 ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהואפגיעה דין בשל אובדן 

למזמין ו/או  נזק או פגיעה לרבות בכל הקשור לשירותים בקשר עם ההסכם
 ו.לעובדי/או ו ולמנהלי

 ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 1,000,000 : גבולות האחריות 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה כל וכלפי חבות נותן השירות בגין 

במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי דבר מזיק 
 .)למעט לגבי עובדים שנותן השירות חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

ו/או מנהליו ו/או עובדיו המזמין פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  1.1 תנאים מיוחדים : 
 למעשי ו/אושתוטל על מי מהם  אחריות בגין)להלן: "יחידי המבוטח"( 

צולבת לפיו נערך  אחריות לסעיף בכפוף וזאת נותן השירותמחדלי ל
 .המבוטח אחד מיחידי הביטוח בנפרד עבור כל

שאינו רכוש  המזמיןבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  1.2  
, ייחשב לצורך ביטוח זה נותן השירותשל  שימושובבעלותו, ו/או 

 .כרכוש צד שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .2

 פקודתעל פי מעבידים המבטח את אחריותו של נותן השירות חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
 - פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל )נוסח חדש( ו/או ע הנזיקין

 ההסכםבקשר עם במתן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  1980
למי "(, שייגרמו מקרה ביטוחאו מחלה מקצועית )להלן: " תאונת עבודהבגין 

בכל הקשור במתן במשך תקופת הביטוח  תוך כדי ועקב עבודתםמהם 
 .ההסכםהשירותים בקשר עם 

 ש"ח לתובע. 6,000,000 גבול האחריות : 

 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000  

 נותן השירותומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותביטוח זה אינו כולל הגבל הגבלות :ביטול  
)היה ונותן השירות ייחשב  כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 .והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק כמעבידם(

היה  ,ו/או עובדיוו/או מנהליו המזמין לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
 נושא בחובות מעביד כלשהן מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע 
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כלפי מי  נותן השירותמי מעובדי נותן השירות ו/או לעניין חבות כלפי 

 .מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

נותן השירות על פי דין בשל  המבטח את אחריותו שלביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרתבשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של נותן השירות ו/או עובדיו  ןשמקור
 .ההסכםבקשר עם  השירותים

 מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.ש"ח )שני  1,000,000 גבול האחריות : 

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 75,000מוגבל לסך של ) אובדן מסמכיםחבות נותן השירות עקב הרחבות בגין 
חבות (, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב ולאירוע ולתקופת הביטוח ₪

 .נותן השירות עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

 ו/או מנהליו ו/או עובדיוהמזמין לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 3.1 תנאים מיוחדים : 
ל רשלני מצד או מחדו/מעשה אשר תוטל על מי מהם עקב  בגין אחריות

חבות נותן השירות כלפי ביטוח נותן השירות וזאת מבלי לגרוע מ
 .ו/או מנהליו ו/או עובדיוהמזמין 

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  3.2  
____________. 

חודשים )שישה(  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  3.3  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  הביטוח לאחר תום תקופת

תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י נותן השירות ביטוח 
שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך . פוליסה זו
ת הביטוח ואשר נתגלו ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופ

 .לראשונה בתקופת הגילוי

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי  : תנאי מיוחד .4
ואחריות מקצועית הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות 

 .משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  5.1 : כללי .5
וכי אנו מוותרים  המזמיןי ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות ו

 ,המזמין בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה 
לחוק חוזה הביטוח,  59לרבות, כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 

וכלפי  המזמיןכלפי  "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1981 - התשמ"א
 .יומבטח

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח  5.2  
וההשתתפות העצמית חלה על נותן השירות בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המזמין
 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  5.3  

בזכויות  יפגעולא נותן השירות, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי  ו/או מנהליו ו/או עובדיוהמזמין 

 .ביטוחים אלו
וגם או לא  יבוטלוהננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן  5.4  

הודעה  למזמין תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם ישונו לרעה
וכי לא יהיה תוקף  יום מראש( שלושים) 30כתובה בדואר רשום 

 ו/או מנהליו ו/או עובדיוהמזמין שכאלו לגבי  לביטול ו/או לשינוי לרעה
ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  המזמיןלידי  נשלחהאם לא 

 .ההודעהממועד משלוח הימים ( שלושים) 30
בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם 

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
 

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –מסמך ו' 

 

______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר אני הח"מ 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כלהלן:

המציע( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך  -אני נציג חב' ___________ בע"מ )להלן 
 -י להצהיר מטעם החברה כ

 

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,
( לא הורשעו בפסק דין ב לחוק2החוק( המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  -להלן 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 או

 ק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי ב לחו2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  המציע
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעברה לאחר 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 שעה האחרונה.(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההר31.10.2002יום 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________ 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 
שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 תצהיר אי תיאום  –מסמך ז' 

 

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

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

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

 .מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

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

 ו נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה א .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-"חהתשמין, לרבות חוק ההגבלים העסקיים לגרוע מהאמור בכל ד 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, הצעותלקבלת  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 

להצהיר את האמת כי עליו  אישית, ולאחר שהזהרתיו 

הקבועים בחוק אם לא  וכי יהיה צפוי לעונשים 

יעשה כן, אישר נכונות  הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך

 

    
 תאריך  חתימה וחותמת המציע
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 טופס סודות מסחריים/מקצועיים -מסמך ח' 

 

 להלן החלקים בהצעתנו המהווים לטעמנו סודות מקצועיים או מסחריים: .1

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 לעיל: 1להלן הנימוקים לבקשתנו כאמור בסעיף  .2

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הסמכות לקבוע האם מדובר בסוד מקצועי או מסחרי נתונה  .3

חלק בוע לנו כי אנו מנועים מלדרוש לעיין בהצעות אחרות . כן אנו מצהירים כי ידלמזמין

דחה בקשתנו ואף אם י מזמיןהמקביל לחלק שסיווגנו בהצעתנו כסודי, וזאת אף אם ה

 עמיד חלק זה מתוך הצעתנו לעיון.י

 
 

 
       
 תאריך  חתימה וחותמת המציע

 
 חתימת וחותמת עו"ד

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם 
ההליך מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

.לקבלת הצעות  

 
 תאריך
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 טופס הצעת המחיר -מסמך ט' 

 

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

חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לחברה בהתאם לתנאי ההזמנה להציע  הצעה למתן שירותי ראיית

 הצעות )מסמך א'( והסכם ההתקשרות )מסמך ג'( על כל נספחיהם.

 בתוספת מע"מ כחוק.  ₪ 72,000טרחה לשנת דו"ח הנו  רהתעריף המירבי לשכ

 .30%אחוז ההנחה המקסימלי לתעריף המרבי לא יעלה על 

 הצעתנו להנחה הינה   %____ לתעריף המירבי.

 

 ד' להסכם. 5הצעת מחיר לשעת עבודה לביצוע המטלות המנויות בסעיף 

 .₪ 250-התעריף המירבי לשעת ייעוץ 

 . 20%אחוז ההנחה המקסימלי לא יעלה על 

 הצעתנו להנחה הינה   %____ לתעריף המירבי.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 תאריך: _____________________

    

 חתימה: _____________________

 

 חותמת: _____________________
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 ניסיון המציע* –מסמך י' 

 

 שנות ותק - .________________________________ 

  לחברות עירוניות ו/או  פניה זודוגמת השירותים נשוא  ניסיון במתן ייעוץ ושירותיםשנות

תאגידי מים )נא לפרט באילו שנים( 

_______________________________________________________________. 

 :יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את ניסיונו של המציע 

 הגוף שם מס'

 המזמין

 בוצעו עבורו

 השירותים

סוג 

הגוף 

המזמין 

)חברה 

עירונית 

או 

תאגיד 

מים 

 וביוב(

 תקופת

 ביצוע

 השירותים

היקף  תיאור העבודות

העבודה 

 )בש"ע

או 

 תקציב(

תקציב 

הגוף 

המזמין

/גודל 

 הארגון

ופרטי  שם

התקשרות 

 איש של

 אצל קשר

  המזמין

1        

2        

3        

4        

5        

 
 
 

 *הערות: 
  המציע רשאי למסור את המידע על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו 
  להוסיף שורות נוספותיודגש שמספר השורות בטבלה אינו גורע מזכות המציע/חבר צוות 
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 ניסיון חברי הצוות המוצעים* –מסמך יא' 

 
 יש לפרט באמצעות הטבלאות שלהלן את הפרטים והניסיון של כל חבר צוות:

 
 ראש הצוות/חבר צוות 

  שם
  מספר תעודת זהות

  מועד הסמכה כרו"ח
  מספר שנות ניסיון כרו"ח 

תפקיד אצל המציע 
 בכיר/עובד()שותף/מנהל 

 
מועד תחילת עבודה אצל 

 המציע
 

  השכלה רלוונטית
  שנות ניסיון מקצועי

שנות ניסיון בביצוע עבודות 
למתן שירותי ראיית חשבון, 

ביקורת ויעוץ חשבונאי לגופיים 
ציבוריים ו/או רשויות ציבוריות 

 ו/או רשויות מקומיות

 

 

 הגוף שם מס'

 המזמין

 בוצעו עבורו

 השירותים

סוג 

הגוף 

 המזמין 

 תקופת

 ביצוע

 השירותים

היקף  תיאור העבודות

העבודה 

)בש"ע 

או 

 תקציב(

תקציב 

הגוף 

המזמין

/גודל 

 הארגון

ופרטי  שם

התקשרות 

 איש של

 אצל קשר

  המזמין

1        

2        

3        

4        

5        

 
 
 *הערות:
 

  המציע רשאי למסור את המידע על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו 
 יש להגיש נספח נפרד ומלא עבור כל חבר צוות 

 יודגש שמספר השורות בטבלה אינו גורע מזכות המציע/חבר צוות להוסיף שורות נוספות. 
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 2נספח יב'

 רואה חשבון אישור על העסקת 

 לכבוד 
 פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

 
 אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: .1

(. )במקרה של סוג "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2

 תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

פלגי שרון, מיסודן של תאגיד המים והביוב עושה הצהרה זו בשם ומטעם המציע לצורך הגשתה לאני  .3

הליך מס'______לקבלת במסגרת  עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

 (."להליך הפניה )להלן: " ..... ___________ הצעות 

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת  12-ב חברהעובדים שכירים של  העובדים הבאים הינם .4

 .  הליך הפנייההצעות ל

 

 העובדשם 
 ת.ז.

 תואר
תאריך התחלת  תפקיד

 עבודה

     

     

     

     

 

: ___________________ ציעחותמת המ ____חתימה : ______________  

 

 אישור רואה החשבון של החברה:
את הצהרתו של המציע   תומכיםהבדקתי את תלושי השכר ומסמכים הריני לאשר כי   

 שם:__________________תאריך:________________חתימה וחותמת:___________________
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 'יגנספח 

 תצהיר זכויות עובדים 
שהוזהרתי לאחר 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 לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

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

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

עבור עובדינו להבטחת ניכויים ותשלומים כדין 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 הצעותאני נותן תצהיר זה לצורך  .4
 בע"מ מקומית כוכב יאיר צור יגאלוהמועצה ה

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

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

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "עניתן התצהיר  *

  



 
49 

  
 נספח יד'

 תצהיר העדר הרשעות 

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

 לפלגי שרוןלמתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי  ____לקבלת הצעות  מס' הליך 

 כדלקמן:מצהירים ומתחייבים בזאת,  .1

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

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

 .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" 
העונשין )עבירות מרמה, סחיטה לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  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,  בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

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

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

 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.

 יל.)ב( לע1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)

_________________  ____________ _____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע

 חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הינם מורשי  

 .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  

 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  

 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ____________________________     ______ 

 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר

 ת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אםאת האמ

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

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 נספח טו'
 

 
 הצהרת שמירת סודיות

 

 

)להלן:  מס' __________ מרחוב ______________, /ח.פאני הח"מ,__________ נושא ת.ז. .1

מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב פלגי שרון,  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, 

עי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב נתון עיוני, מד

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".

 ן:לגבי המידע כדלקמ .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.

ל המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לשמור בהקפדה ע .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

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .1.2.6

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

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

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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, או ביחד איתו בביצוע ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו .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.

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

 חתימה
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 'זנספח ט

 
 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

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

למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי  ____מס'  בהליך לקבלת הצעותהינו המציע 

 בע"מפלגי שרון , מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ל

 

 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 הצעותא ממני לבצע את השירותים הנדרשים נשו

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

 זה.הליך פי -לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיי על

 

, לא אתקשר עימי 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. 

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

 

      ______________                                               ______________________ 

 תאריך                                                                                    חתימת המצהיר              

 

 אישור עו"ד

כי ביום  בזאת מאשר____________  שיוןיאני הח"מ עו"ד _______________ מס' ר

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

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

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

 

 

____________________   _____________________ 

 תחתימה  וחותמ      תאריך                       


