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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז: 

 

 

 תנאי המכרז;   - מסמך א'

 :נספחים למסמך א'     

 פרטי המציע  -נספח א' 

   -פח ב' סנ

 -נספח ג' 

 הצהרה על אי תיאום מכרז 

 הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 במכרז   המציעהצהרת    -' נספח ד

 הצהרה על מעמד משפטי  -' נספח ה

 דרישות ניסיון קודם בחלוקה לתתי מאגרים  -' נספח ו

 –' נספח ז

 

 

 -נספח ח' 

הנדרשים   הסף  תנאי  בדבר  לתתי  פירוט  בחלוקה 

לבהמא התמורה  אבני  גרים,  בלבד,  חדשה  נייה 

 הדרך לתשלום התמורה ותכולת שירותים 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות 

 -' ט נספח 

 -' ינספח  

 מבוטל 

 טופס הצעת המחיר 

 

 תנאי  החוזה והנספחים;  - מסמך ב'

 

 מסמך נפרד 

 

 (;ם המכרזשיהיו לאחר פרסויצורפו ככל מסמכי הבהרות והשלמות למכרז )  - ' מסמך ג
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 תנאי המכרז ונספחיו  -פרק א'
 

 ה ומהות המכרזתיאור העבוד, כללי .1

מלואה על ידי  הנה חברה עירונית המוחזקת ב"(  החברהבע"מ )להלן: "  חברת עזרה וביצרון .1.1
אביב תל  עבודות  -עיריית  של  רחב  מגוון  הארוכה,  וכידה  העירייה  עבור  מבצעת,  והיא  יפו, 

ברחבי העיר תל  ופרויקטים שונים  חינוך  י  מבני ציבור, מבנ הקמה ושיפוץ של  זום,  לתכנון, יי
 יפו. -אביב

להלן,   .1.2 יפורטו  אשר  שונים  בתחומים  ומתכננים  יועצים  החברה  מזמינה  זה  מכרז  במסגרת 
להגיש הצעות להיכלל במאגר היועצים ומתכננים של החברה בתחומים אלה, כאשר עם כל  

ייעוץ בנוסח המצורף    רותי תכנון ו/אוהסכם מסגרת לשי  יחתםן המתכננים/יועצים י אחד מ
 למסמכי המכרז. 

השירותים אשר יידרשו המתכננים והיועצים להעניק לחברה הנם שירותי תכנון ו/או ייעוץ   .1.3

מומחיותם  לתחום  ישויכו  בהתאם  אליו  המאגר  עבודה  ולתת  להזמנות  בהתאם  והכל   ,
 יה.לעת, ועל פי צרכפרטניות אשר יימסרו אליהם על ידי החברה, מעת  

 "( :תת מאגר" או "התחוםהתחומים אשר לגביהם יוקמו המאגרים הנם כדלקמן )להלן: " .1.4

 "(:מאגר תחומי הליבה תחומי הליבה )להלן: "  .1.4.1

 קונסטרוקציה.  .1.4.1.1

 . מיזוג אווירייעוץ  .1.4.1.2

 . אינסטלציהייעוץ  .1.4.1.3

 מלש"ח. 5מנהל פרויקטים עד  .1.4.1.4

 יועץ בטיחות.  .1.4.1.5

 "(:לליתחומי הייעוץ הכמאגר תחומי הייעוץ הכללי : )להלן: " .1.4.2

 .מיגוןייעוץ  .1.4.2.1

 . איטוםייעוץ  .1.4.2.2

 בניה ירוקה.ייעוץ  .1.4.2.3

 אגרונום/אילנאי.  .1.4.2.4

 אקוסטיקה. ייעוץ  .1.4.2.5

 ייעוץ תנועה. .1.4.2.6

 אדריכלות נוף.  .1.4.2.7

 . ייעוץ נגישות .1.4.2.8

   ייעוץ מעליות. .1.4.2.9

מים  תחוה אשר נמצאים במאגר החברה תחת    החברה מבקשת להבהיר כי יועצים ומתכננים .1.5
אינם  ת,  גישו נויועצי    , יועצי מעליות  ות, יועצי בטיח מלש"ח  5מנהלי פרויקטים עד  הבאים:  

להגיש  צריכ שוב,  ים  אל  מועמדות  יצורפו  זה  מכרז  במסגרת  שייבחרו  והמציעים 
 הרשימה הקיימת בתחום זה.

חמישה .1.6 על  יעלה  לא  תחום  כל  תחת  יכללו  אשר  והיועצים  המתכננים  מספר  כי  .  מובהר 
ניקוד    ובמקרה בו מספר מציעים יקבל חמישה  מ   מות יהיו יותראו שבמספר מקואת אותו 
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פי שיקול דעתה להחליט  ה  רשאית החבר א  תה ם  מציעי המציעים    כללכלול במאגר את  על 

הניקוד   יעלה על חמישה,  המקסימאלי  שיקבלו את  זה  על קיום    אואף אם מספר  להחליט 
במסגרתו ינוקדו המציעים על פי אמות מידה איכותיות שייקבעו על ידי  נוסף  הליך ראיונות  

מ הריאיו החברה  לפני  חמשתראש  ורק  יקב  יעיםהמצ  ן,  הגבאשר  הניקוד  את  ביותר  לו  וה 
 יזכו להיכלל במאגר. 

לגבי תחת תח יחול  לעיל לא  יועצי בטיחותמלש"ח  5ום של מנהלי פרויקטים עד  האמור   , ,  
מעליות   שסך  נגייועצי  ו יועצי  כך  זה,  במכרז  שייבחרו  יועצים  מספר  יצטרפו  אליהם  שות 

 עצים.יו  5ל ויעלה על תחומים אלה יוכהיועצים תחת תתי 

למבק  החברה  .1.7 כי שת  כדי לחייבה  אין בעצם הקמת ה  הבהיר  בו  מאגר או בהכללת מציעים 
העבודות   כל  את  עבודות  והשירותים  להעביר  כלשהו  ושירותים  ו/או  בכלל  בהיקף  או 

למתכננים וליועצים, והמציעים מצהירים בעצם הגשת המענה למכרז כי מובהר להם שאין  
לה  עבודותכל התחייבות  לבישירואו    עברת  כלשהובהי  צועםתים  ההחל  קף  בכלל.  טה  ו/או 

 בדבר הפניית העבודה לביצוע המתכננים והיועצים תהא מסורה לשיקול דעתה החברה.

והמתכננים   .1.8 היועצים  בקשות להצטרפות למאגר  לעת  לפרסם מעת    –החברה תהא רשאית 
צרכ פי  על  תחומים  במספר  או  כלשהו  ויהבתחום  הת  אירשאף  היא  ,  על  וספת  להחליט 

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  הכל בהתאם לצרכיה –למאגר פים נוס   תחומים

או יותר, ובלבד שהוא עומד בכל דרישות הסף לתת  מציע יוכל להגיש הצעה לתת מאגר אחד   .1.9
 המאגר אליו תוגש הצעתו. 

למכרז  ע לציין במענה  במקרה בו הצעת המציע מוגשת מטעם חברה או שותפות יידרש המצי .1.10
חברה. החלפת המתכנן/היועץ  השירותים בפועל ל עניק את  שר יעץ אהמתכנן/היו  את שמו של

והמצאת  החלופי  המתכנן/היועץ  ציון  תוך  לחברה  בכתב  הודעה  מסירת  לאחר  תיעשה 
זהות   לגבי  החברה  אישור  ללא  מתכנן/יועץ  החלפת  הקודם.  ניסיונו  על  המעידים  מסמכים 

 המאגר. מתכנן/היועץ מן  הוביל לגריעת ההמחליף עלול ל 

ההתקופ .1.11 המ תקשרת  עם  והיועצים  ות  של  תכננים  לתקופה  תהא  במאגר  להיכלל    24שיזכו 

חודשים. תקופת ההתקשרות תוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה ועד למקסימום  
ה  למעט במקרה בו תודיע החברה למתכננים וליועצים על החלטוזאת  חמש שנים במצטבר,  

תתקבל החלטה על    קרה בואו במ  מהסיו  לפנייום    30זאת  תקופת האופציה ושלא לממש את  
 .הסרת מתכנן/יועץ מן המאגר

שירותים   .1.12 מתן  או  עבודות  ביצוע  במהלך  נמצא  אשר  מתכנן/יועץ  כי  מובהר  האמור  אף  על 
ע  לא יהא המתכנן/היועץ רשאי לסיים את ביצו  –לכדי סיום    תגיעותקופת היכללותו במאגר  

 על ידי החברה. וקבלתם   המלאומן  רק לאחר סי  תן השירותים אלאהעבודות או מ

על אף האמור החברה תהא רשאית לגרוע מן המאגר מתכנן או יועץ בשל אחת או יותר מן   .1.13
של   בהתאם  הבאות,  את    14הנסיבות  להעלות  האפשרות  לו  שתינתן  ולאחר  מראש  ימים 

 טיעוניו, ואלה הן :

המפ .1.13.1 מאת  תלונה  לגהתקבלה  הקבלן  או  השיקח  מתן  אופן  יד בי  על  י  רותים 

 אמיתית ומהותית. והתלונה התבררה נן/היועץ,  תכהמ

בדבר אופן מתן  המתכנן/היועץ  התקבלה תלונה מאת הגופים העירוניים מולם עובד   .1.13.2
 אמיתית ומהותית. והתלונה התבררה השירותים על ידו,  

פעיל .1.13.3 בדבר  והמתכננים  המהנדסים  לשכת  מאת  תלונה  של  התקבלה  ותו 
 ר זה. מאג נשואן השירותים היועץ במסגרת מת המתכנן/

 נן/היועץ חדל לעמוד בדרישות הסף לצירופו למאגר.תכהמ .1.13.4
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פניות פרטניות שהועברו אליו   .1.13.5 לא הגיש מענה או סירב לבצע שלוש  המתכנן/היועץ 

 ו/או הזמנות עבודה. 

ס נכסים ו/או  כניסתו של המתכנן/היועץ להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינו .1.13.6
ו/או  ה נושים  מוסדר  בו  לבמקרה  משפט  ן/היועץ  מתכננה  בית  ידי  מנהל  על 

זמני/קבוע או נאמן זמני/קבוע או כונס נכסים זמני/קבוע או מפרק זמני/קבוע ו/או  
 ימים.  30הפסקת פעילותו של המתכנן/היועץ לתקופה העולה על  

ת )עזרה  י מזמין העבודובמקרה בו המתכנן/היועץ הפר את חובת הנאמנות שלו כלפ .1.13.7
 לנים(. הקב  מאגרו/או קבלן מובצרון  

עומדים  זע .1.13.8 אינם  המתכנן/היועץ  של  המקצועיים  כישוריו  כי  נוכחה  ובצרון  רה 
 בדרישות המאפשרות לו להיכלל במאגר המתכננים. 

המתכנן/היועץ לא עמד בתנאי סעיף מהותי להסכם עם עזרה ובצרון ולא תיקן את   .1.13.9
 ה. או מי מטעמ/מעזרה ובצרון ו  ום שקיבל התראהימים מי  14ההפרה בתוך 

המתכנ   אל .1.13.10 סיביצע  או  להזמנת  ן/היועץ  בהתאם  עבודות  לבצע  המתכנן/היועץ  רב 
 עבודה שהועברה לו מאת עזרה ובצרון. 

המתכנן/היועץ החליף את המתכנן/היועץ אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו לפנייה   .1.13.11
 .ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון

הית .1.13.12 לא  רצון  החברה  שבעת  השירותימאיה  ש  אוו/ם  כות  ידי    הועברוהתוצרים  על 
למתן   שנקבעו  הזמנים  בלוחות  עומד  לא  שהמתכנן/היועץ  או  המתכנן/היועץ 

 השירותים.

נמוך בטופס הערכת מתכנן/יועץ שימולא בסיום   .1.13.13 ציון  המתכנן/היועץ קיבל פעמיים 
עי  ו/או נציג מקצו  ידי נציג החברהכל פרויקט אשר יוחלט על ידי החברה וזאת על  

 היועץ. כנן/ המת מולו עבד

מובהר כי ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד, וכן מובהר כי אין מדובר ברשימה   
 סגורה ובכל מקרה אין בה כדי לגרוע מן העילות הקבועות בהסכם נספח ה'. 

ימים   90לפחות כך בכתב לחברה מתכנן/היועץ אשר יהא מעוניין להיגרע מן המאגר יודיע על  .1.14
. החברה תדון בבקשתו ותעדכן אותו  ר נמצאות בביצועובודות אשת הערשימראש בצירוף  מ

לגבי איזה עבודות הוא יידרש להשלים את ביצוען, ולגבי איזה עבודות הוא יוכל לסיים את  
דעתה  התקשרותו  שיקול  פי  על  לחברה  נתונה  תהא  בעניין  סופית  החלטה  סיומן.  .  טרם 

ן/היועץ להעביר  ב המתכנ , מתחייהעבוד ום ה טרם סי   שרותההתקלט על סיום  במקרה בו יוח
אחר   שלישי  לצד  יועברו  תוצריו  כי  ומאשר  מודע  והוא  ידו,  על  שהוכנו  החומרים  כל  את 

 לצורך השלמתם. 

תפנה ליועץ מן  היא    בבנייה חדשהבכל עת בו תידרש לחברה קבלת שירותי תכנון או ייעוץ   .1.15
ו. החברה  עה על ידשהוצחיר  אם להצעת המתן השירותים בהתוונטי בבקשה למהתחום הרל

בזאת כי היא אינה מתחייבת לביצוע פניות בסדר כלשהו ו/או היא אינה מתחייבת  מבהירה  

לפנות ליועצים מתוך המאגר בסדר כשלהו ו/או בכלל ו/או להעביר לביצועם הזמנות עבודה  
 בהיקף כלשהו.  

רש תהא  החברה  כן,  אל  כמו  לפנות  תחת  אית,  המציעים  הרלוו כל  שה בבק  נטי,המאגר 
לביצ   לקבלת מחיר  הצעת הצעות  כי  להודיע  תוכל  אף  היא  זה  ובמקרה  פרטנית,  עבודה  וע 

 המחיר שהוצעה במסגרת המכרז לא תחייב, ותאפשר למציעים להציע הצעת מחיר חדשה.
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ליועצים    היא תפנה  שיפוץ  בעבודותבכל עת בו תידרש לחברה קבלת שירותי תכנון או ייעוץ   .1.16

רותים. החברה מבהירה בזאת  ות מחיר למתן השיקבלת הצע שה לבבק  ום הרלוונטי מן התח
כי היא אינה מתחייבת לביצוע פניות בסדר כלשהו ו/או היא אינה מתחייבת לפנות ליועצים  

 מתוך המאגר בסדר כשלהו ו/או בכלל ו/או להעביר לביצועם הזמנות עבודה בהיקף כלשהו.  

ככ .1.17 תפעל  מנהחברה  על  הניתן  העבת  ל  את  באופן  היועצים  בין  ודות לחלק  התחום    תחת 
שונים   בשיקולים  להתחשב  רשאית  תהא  היא  העבודה  בחלוקת  ואולם  הניתן,  ככל  שוויוני 
רצונה   שביעות  הקודם,  ניסיונו  המציע,  של  האיכות  ציון  המחיר,  הצעת  גובה  כגון: 

ופן  כדי לחלק באיכול ויהא בהם    כי שיקולים אלהמשירותים קודמים שהעניק ועוד. מובהר  
ובהגשת ההצעות למכרז זה מצהירים המציעים    –השונים  דות בין היועצים  את העבו  שונה

כי הם מקבלים על עצמם הוראה זו, ולא יעלו כנגד החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  
 בקשר עם האמור. 

א .1.18 השירותים  ביצוע  את  לפצל  רשאית  תהא  בין  החברה  העבודות  מתוו  מציעים  ך  מספר 
ן מספר מציעים בביצוע עבודות או במתן  וחלט וכן לשלב בי דעתה המ  יקולפי שהמאגר על  

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.     –שירותים 

לצורך מתן השירותים תנאים נוספים וייחודיים, כגון: דרישות סף   יידרשובמקרים שבהם   .1.19
רישי  או  היתרים  של  קיומם  של נוספות,  קיומם  השתל  ונות,  או  ספציפקורסים    יות,מויות 

תהא רשאית החברה לפנות לכל המציעים מתוך תת    –ודיים  פות, ביטוחים ייחויות נוסערב
ככל ויוחלט כי העסקת  המאגר על מנת לקבל מהם הצעת מחיר בשים לב לדרישות הנוספות. 
 ה. אם להחלטת החברקבלן המשנה מזכה את היועץ בתמורה נוספת, תיקבע תמורה זו בהת

ביצוע עבודות  לצורך    היועץ אשר ייבחר/ם המתכנןתן עא ומאית לנהל משהחברה תהא רש .1.20
 מתן שירותים ספציפי. או 

של   .1.21 שילוב  שירותים  מתן  לצורך  או  עבודה  ביצוע  לצורך  נדרש  בו  במקרה  כי  מובהר 
משנה   לחברה    –מתכנן/יועץ  להודיע  המציע  העברמתחייב  בדבר  החלטה  תתקבל  ת  בטרם 

מ המשנמתכניהו  העבודה  ולהמציא  ן/יועץ  כללחברה,  ידהאסמכתא    ה  על  תידרש  .  אשר 

 לחברה נתונה הזכות הבלעדית להחליט האם לאשר את זהות המתכנן/יועץ המשנה. 

עניינים .1.22 יעמידו    –  ניגוד  יעניק את השירותים לחברה מבלי שהדבר  כי המתכנן/יועץ  מובהר 
האישיים ענייניו  מול  עניינים  המקצועיים.  בניגוד  ית   או  בו  מקרה  לנבכל  חשש    יגודעורר 

ין השירותים הניתנים על ידו לחברה או עצם הכללתו במאגר  המתכנן/היועץ לב  ינים ביןעני 
להחלטתה    – בהתאם  יפעל  והוא  החברה,  בפני  זה  מידע  להביא  המתכנן/היועץ  מתחייב 

 הסופית.  

 תנאי מתלה  .2

ן,  יב מאושר וכמו של תקצ ת בקיומותני  ספציפית  לביצוע עבודה  מתכנן/יועץהתקשרות החברה עם  
האיש   קבלתב הגופים  כל  מאת  לממן  ורים  העבוו/שאמורים  ביצוע  במימון  להשתתף  דה  או 

 הספציפית. 

 סף  תנאי .3

המצטברים    התנאים  בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  במועד  אשר  גוף  או  אדם  כל  הצעה  להגיש  רשאי 
 :  שלהלן

 ות רשומה(. )חברה או שותפ  המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום .3.1

 לתת המאגר אליו מוגשת הצעתו.  ו'פח  בנסקבעו ף שנ י הסמד בתנאע עוהמצי .3.2

 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.3
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להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל  

חברות  , לרבות  אחר  אדם   ל כל גוף אותמך לעניין זה עאפשר למציע להסשאר תנאי המכרז, ולא ית
למעט אם  רות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב,  שלובות, חב

 .צוין במפורש אחרת בתנאי הסף

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .4

ומביהמציע   הסף,  תנאי  בכל  לעמידתו  הוכחות  להצעתו  מכללצרף  לגרוע  האמורלי  ת  א  גם   ,יות 
 : באיםהמסמכים ה

האישורי .4.1 הנדרשים  כל  כשהם  ם  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  הגשת לפי  למועד  תקפים 
 .ההצעה

של המציע   .4.2 קודם  ניסיון  הסף שבנספח  לדרישות    בהתאםפירוט  אליו    ו'תנאי  המאגר  לתת 
תעודה על פי  או רישיון או  ז'. באם נדרש קיומו של אישור  מוגשת הצעתו וזאת על גבי נספח  

 פו. לצר מציעעל ה  -ח ו' נספ

 ציע וכן קורות חיים של נציג המציע אשר עתיד ליתן את השירותים לחברה. יל מפרופ .4.3

 . מסמך פרטי מציע בנוסח נספח א' .4.4

 טופס הצעת מחיר בנוסח נספח י'.  .4.5

ורשומ .4.6 ות  אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות 
 . היר בנוסח נספח ג'ן תצ, וכמוסףערך מס  הכנסה וחוק על פי פקודת מס  שעליו לנהל

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .4.7

נספח   .4.8 לפיו המציע ו/או מי  חתצהיר, בנוסח  ' חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, 
מ   ו/או מי ממורשי  25%המחזיק בלמעלה  ו/או ממנהליו  בו  ל   מן הבעלות  שלו  א  החתימה 

בעבירה שיש  הורשעו  בעקלו  עמה  פלילית  או  הכרון,  פלילית  או  בירה  מרמה  בעבירת  כה 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  10עבירה על חוק ההגבלים העסקיים שבוצעו בעשר ) 

מבין   מי  נגד  לא מתנהלים  החתימה,  מורשי  של  ידיעתם  למיטב  כי  וכן,  זה,  למכרז  הצעות 
ת רגל ו/או  או פשיט  ירוקם לפ טיים הנוגעית או הליכים משפתביעות משפטיוהמנויים לעיל  

ס נכסים או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם  לכינו
( השנים שקדמו למועד האחרון  7לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור בשבע )

 להגשת הצעות למכרז זה.   

לוונטית, וועדת  נסיבה ר  וכל  ירותאת פרטי העבזה יפרט בתצהיר  נאי  ו עומד בתמציע שאינ 
מכרזים תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם  ה

בירורים   לערוך  ו/או  בכתב  שימוע  לערוך  ו/או  לשימוע  אותו  לזמן  והיא תהא רשאית  לאו, 
  לקבלמציע המבקש  בירור כאמור.    אש לעריכת כל  שונים בהקשר לכך, והמציע מסכים מר

ן זה רשאי, אך אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות  דת המכרזים בענייטה של ועהחל
 שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות. 

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .4.9

ה .4.10 מעמדו  מהו  לציין  המציע  על  יחיד,  אינו  שהמציע  הככל  טופס  מעמד  משפטי.  על  צהרה 
 '. ה נספחפטי מצורף כ מש

כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם    וגש ללא הצעה שת 
במע"מ   רישום  לרבות  המוגשים,  המסמכים  בכל  המזהה  המספר  כי  לוודא,  המציע  על  בלבד.  זה 

ניהול ספר על  )אישור  ובמס הכנסה  עוסק מורשה(  יהיה זהה)תעודת  וככל שאין  ים(,  התאמה  . אם 
 המוסמכות לכך. ור/הסבר מהרשויותיצרף אישהה, המז במספר
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 , ורישום למכרז של מסמכי המכרז וההורדהאופן העיון  .5

החל מיום    b.co.il-www.eבאתר האינטרנט של החברה בכתובת  ניתן לעיין במסמכי המכרז   .5.1
01.08.2022 . 

מאתר    ד את מסמכי המכרזידרש להוריו י צעתולהגיש את ה  ף במכרזצה להשתתמציע שיר .5.2
 החברה ולהגיש את הצעתו על גביהם. 

הודעת   .5.3 לשלוח  מתבקשים  הצעתם,  את  ולהגיש  במכרז  להשתתף  מעוניינים  אשר  מציעים 
לכתובת:   יפb.co.il-anath@eמייל  ובו  פרט ,  המצורטו  אליו  י  והתחום  המצימ יע  ע  עוניין 

הצעתוהגיל את  יש  ש  ההודעות  את  להגשת  .  האחרון  המועד  לפני  ימים  שלושה  עד  לשלוח 
 ההצעות. 

 סתירות ו/או אי התאמות  .6

לפנות   .6.1 המציע  יוכל  בהירויות  אי  או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימות  המציע,  שלדעת  ככל 
למייל:   לחברה  ליום    anath@e-b.co.ilבכתב  עד  ט  פרותוך    ,14:00  בשעה  08.08.2022וזאת 

י ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של  ירות, השגיאות, אשאלות, הסת ה
המייל.   קבלת  טלפונית  לוודא  המציע  על  במכרז.  שהוא  פרט  כל  או  סעיף  ו/או  כל  השאלות 

 . WORDההבהרות ו/או הבקשות יועברו בפורמט 

יפ  חלטשיוהמכרז, ככל    או תיקון בתנאי  ו/או כל שינויתשובות ו/או הבהרות   .6.2 ורסמו  עליהם, 
רנט של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד  באתר האינט

למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם  
חברה תהא  האינטרנט כאמור.  פורסמו באתר האודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שי

גם תשובות באמצעביר במקבילה  איתרש ואולם אין באמור  ל  ו/או מייל למציעים  פקס  עות 
 כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה. 

בכך   .6.3 יראו  ההצעות  הגשת  לצורך  שנקבע  למועד  עד  השגה  ו/או  לפניה  החברה  התייחסה  לא 

או  /בדבר אי סבירות ו עון טענות  מלטוע  ור, יהיה מנ מציע שלא יפנה כאניית המציע. מדחיית פ 
 אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. 

הנתונים   .6.4 וכל  המכרז  מסמכי  כל  את  ובדק  ראה  הוא  כי  המציע  מצהיר  הצעתו  הגשת  עם 
  רז, יהיה מנוע הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכ

התייחסה החברה לפניה    רז או לתנאיו. לאהקשור למכ  שהוכל  ה מודע לפרטימלטעון כי לא ה 
 ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. 

בין   .6.5 ו/או  השונים  המכרז  מסמכי  בין  בהירות  אי  או  סתירה  תימצא  בו  במצב  ספק,  להסרת 
או  / כל טענה ו  תהאלא  יבת. למציע  יאת הפרשנות המח  ם, תקבע החברההוראות שונות שבה

הנובעת בגין    תביעה  ו/או  התאמה  אי  כל  ו/או  המכרז  במסמכי  סתירה  ו/או  בהירות  מאי 
ובמועד   ההצעות  הגשת  מועד  בטרם  פנה  כן  אם  אלא  החברה  שבחרה  הנוסח  ו/או  הפירוש 

 כאמור. שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-b.co.il/
mailto:anath@e-b.co.il
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 שת ההצעה גהופן א .7

תההצעת   .7.1 המכרז  צוהמהמסמכים  כל  את  כלול  מציע  למסמכי  בכל  רפים  חתומים  כשהם 
 . עמוד ועמוד שלהם

החתומים,המציעהצעת   .7.2 המכרז  מסמכי  כל  לרבות  מאת   ,  הנדרשים  המסמכים  יתר  וכל 
ב  המציע, לכך תונח  המיועדת  סגורה  בלבד  מעטפה  המכרז  מספר  את  תישא  ואת    אשר 

  08.202271.ם  יוב  וזאת  ,רהבחב  באגף הנדסה  םתיבת המכרזי, בהיו מוגשת ההצעחום אלהת
א תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה  ל.  בלבד  14:00  עד לשעה  09:00  משעה

 מציעים שיגישו הצעה לפני המועד האמור יוזמנו לקחתה.   לאחר המועד האמור לעיל.

זים, רמעטפה בתיבת המכאחרת שאינה שלשול ה  משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך  .7.3
מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד  מכרז. הצעה שלא תל דרישות הם עוניאינם ע

 המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

המכרז   .7.4 במסמכי  האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  ההצעה  הגשת 

 . לא כל סייגם ללה  והוא מסכים  םפחיו, הבין  אותוהחוזה המצורף על נס

 למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.  המציעעל  .7.5

כל מסמך הכלול  המציע   .7.6 ועל  ועמוד  כל עמוד  על  יחתום באמצעות מורשי החתימה מטעמו 
שיי לשאלות  המענה  על  ו/או  הבהרות  מסמכי  על  לרבות  המכרז,  ,  למציעיםמסר  במסמכי 

עד בדפוס יחתמו  קום החתימה המיובהם צוין מ  יםדפ  המיועד לכך.   ן במקוםכל דף וכבשולי  
ועל פי זכויות  המציע  הינו תאגיד, בליווי חותמת  המציע  שבשם מלא ובמידת הצורך במקרה  

 , וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח.המציעע"י מורשי החתימה של במציע החתימה 

מציע  . עשה כן הכרזהמ  ם לגבי תנאייהתניות או שינוי ות או  שום הסתייגוי  המציע לא יצרף .7.7
כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, לא יהא בכך  

 ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ציעים או מי המ  של  לשהןרה בהוצאות כשתתף בשום צותשפה ולא  תחזיר ולא  תלא    החברה .7.8

, לרבות בגין הבדיקות  במכרזתפות  בהגשתה ו/או בהשת נת ההצעה ובהכ ות  , הכרוכ טעמםמ
 המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי   .7.9

 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

 ר להיכלל במאג ההצעות שיזכובחירת  ואמות מידה  .8

ש  ין במ .8.1 בעמדההצעות  הו  מציעים  תבחר  סף,  תנאי  חמישה  עד  של  הצעותיהם  את  החברה 
מאגר תת  כל  תחת  ביותר  הגבוה  הניקוד  את  יהיו    שיקבלו  לבחירה  המידה  אמות  כאשר 

 כדלקמן : 

להיכלל   .8.1.1 הצעה  המגישים  מציעים  הליבה עבור  תחומי  הציון    60%    -  במאגר  מן 
  8.8-ו 8.5 יפים בסע רט אם למפובהת ו וקדנ ה הכספית וילרכיב ההצע לל יוענקהמשוק
ו יוענק  40%-להלן,  המשוקלל  הציון  ראיון    מן  על  יתבסס  אשר  האיכותי  לרכיב 

הריאיון   במסגרת  השירותים.  למתן  מטעמו  והמועמד  המציע  נציגי  עם  שייערך 
ניסיון קודם,   וניהתאמת המתתרשם החברה מן הקריטריונים הבאים:  סיונו  ועמד 

 והתרשמות כללית. ף, זמינות  בענתק קת החברה, ו סהעבודות בהם עו  לאופי

להיכלל   .8.1.2 הצעה  המגישים  מציעים  הכלליעבור  הייעוץ  תחומי  מן    100%   -  במאגר 
יוענק  המשוקלל  וינ   הציון  הכספית  ההצעה  בסעיפיםלרכיב  למפורט  בהתאם    וקדו 

 להלן.  8.8-ו 8.5
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לפעול בהתאעל אף האמור, החברה תהא רשא גשת הצעה  המור במקרה של  לאם  ית שלא 

וגשה בתיאום או בחוסר תום לב או מכל סבירה אחרת  בירה או שה או בלתי ס  תינ ססיתכ
 שתנומק על ידי ועדת המכרזים. 

והשירותים   .8.2 העבודות  לכל  תקף  יהא  דהיינו  ואחוד,  אחיד  יהא  ההנחה  אחוז  כי  מובהר 
החדשה  'זבנספח  המופיעים   הבנייה  להצ .  בתחום  יוכל  לא  שלהמציע  הנחה  אחוז  לי,  ייע 

וכל פת  תוסדהיינו   י   למחיר,  שיירשם  שכר מספר  מאחוזי  כהנחה/הפחתה  ורק  אך  פורש 
 '. זהטרחה הנקובים בנספח 

 בעט בלבד ובספרות בלבד.  י'על המציע למלא את הצעת המחיר שלו על גבי נספח   .8.3

 אריתמטית.   ועדת המכרזים של עזרה ובצרון תהיה רשאית לתקן כל טעות .8.4

ת .8.5 אתהחברה  עב ההניקוד    עניק  המחרכיור  מקסימאלי  הצעת  יגי ב  אשר  למציע  את יר  ש 
והיא תנקד באופן יחסי בהתאם    –אחוז ההנחה הגבוה ביותר    –הצעת המחיר הטובה ביותר  

 למשקל ההצעה הכספית את יתר ההצעות. 

ה  .8.6 הניקוד  את  יקבלו  מציעים  מחמישה  הגבוה  מציעים  מספר  באם  כי  ביותר  מובהר  גבוה 
רשאי בתהא  לפעול  החברה  מוהת  לאחת  הבאותלופ הח   תאם  דעתהל  ע  ות  שיקול  )א( פי   :

להכליל את כל המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר אף אם מספר זה עולה על חמש  
בפני   לראיון  המציעים  כל  וזימון  איכותיות  מידה  אמות  קביעת  על  להחליט  )ב(  הצעות 

המידה אמות  כאשר  ל  הוועדה  ייקבעו  ח האיכותיות  הראיונות.  המציעים  מפני   אשר שת 
 איון יזכו להיכלל בתת המאגר. יביותר בעקבות הר וד האיכות הגבוה בלו את ניקיק

על המציעים  מתן  שכר הטרחה עבור  ' מפורט  זבנספח   .8.7 השירותים בחלוקה לתתי מאגרים. 
אחוז    יופחת טרחה  להציע את אחוז ההנחה המוצע על ידם. מובהר כי לצורך תשלום שכר ה

שה  שכר עלהטרחה  מ  וצע  המציע  שאחוידי  שז  הטרחה  הנק כר  )האחוז  בטבלה  בטבלה  וב 
ערך  מתוך  הטרחה  שכר  יהווה  שהוצע  ההנחה  אחוז  דוגמא    –המבנה(    בהפחתת  ראו  נא 

 להלן.   8.8-8.9בסעיף 

יתר   .8.8 וכל  המקסימאלי  הניקוד  את  יקבל  ביותר  הגבוה  ההנחה  באחוז  ינקוב  אשר  המציע 
 הבאה:   ה אליו לפי הנוסח  ת ינוקדו באופן יחסיההצעו

 = ניקוד ההצעה של המציע X 100ביותר   אחוז ההנחה הגבוהה הנבחן / הנח ז ה אחו

 למשל :

 0.5%אחוז ההנחה של מציע א' =  

 0.6%אחוז ההנחה של מציע ב' =  

 0.4%אחוז ההנחה של מציע ג' = 

 קודות.נ 100אזי הניקוד של מציע ב' שהנו הגבוה ביותר יקבל 

 ת ודונק  X  100  =83.3 0.5/0.6' = ניקוד מציע א 

 נקודות  X 100  =66.6 0.4/0.6ג' = ניקוד מציע 

של   .8.9 טרחה  בטבלה אחוז שכר  נקבע  באם   : כדלקמן  יהא  למציע  שישולם    5%שכר הטרחה 
שעלותו   למבנה  האדריכלות  בתחום  תכנון  שירותי  הציע    1למתן  והמציע    0.5%מלש"ח, 

 חה : ס ך המבנה לפי הנומער 4.5%ה יעמוד על הנחה אזי שכר הטרח

5% -  0.5%  =4.5% 

בירורים  ספק    להסרת .8.10 לערוך  רשאים  יהיו  החברה  ו/א  המכרזים  ועדת  כי  בזאת  מובהר 
ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל  



 11- 
ים עבור חברת עזרה ובצרון  ויועצים בתחומים שונ אגר מתכנניםמ  הקמתל 1280פומבי מס'  תמכרז מסגר

 בע"מ 

אחר,   גוף  או  חובהאדם  כל  עליהם  מוטלת  תהא  שולא  בכל  שהוא,  ת,  לב  את  וכן לגלות 

, למציע הרלוונטי,  ת זהות מוסרי המידעו או/אמלצות,  הה  או  יחסויות ההתי   או  יםהבירור
המתקבל,   המידע  אמינות  על  לשמור  הצורך  לאור  היתר,  בין  וזאת,  אחר,  מציע  לכל  או 

 ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

לפ .8.11 באממבלי  להגוע  ומבלי  החוור,  את  עליה  כן,בטיל  לעשות  אך  ברההח  ה  לא   רשאית, 
פי על  מציע    חייבת,  מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  הצעה    -שיקול  הגשת  הוכחה    –לאחר  כל 

לרשותו   העומדים  והאמצעים  כישוריו  מיומנותו,  מומחיותו,  ניסיונו,  בדבר  לנכון,  שתראה 
העבודות   של  ובהיקף  מהסוג  עבודות  תהאלבצע  וכן  המכרז,  רא  נשוא  לדרוש  ות  ירשאית 

הרמ הבדבר  הממקצ ה  של  יהיהועית  והמציע  המידע    ציע,  מלוא  את  לחברה  לספק  חייב 
 להנחת דעתה. 

 החברה תהא רשאית לבדוק את אמינותו של המציע: .8.12

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים )במקרה   .8.12.1

שי  תיה אלו באנותייע לצורך בדיק החברה תהא רשאית להסשהמועמד הנו תאגיד(.  
חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה,  צא לנכון, לרבות  וע כפי שתממקצ

 ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המועמד. 

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה   .8.12.2
 לעיל.  ת הבדיקות המצוינות ו/או הממונים מטעמה שיבצעו א

קות הנ"ל יעלו, כי המציע  ה בו תוצאות הבדיבמציע במקרור  לבחא  רשאית של  אהחברה תה .8.13
אם   ולרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לעיל,  הנזכרים  מהקריטריונים  איזה  על  עונה  אינו 

פיננסית   איתנות  בעל  איננו  המציע  כי  סברה  ומתאים  החברה  רלוונטי  ניסיון    ו/או ו/או 
סיון  ועית ו/או בעל נייכולת מקצ בעלנו ימה ו/או איעעולה באופן מלא  עתה אינו משתף פשלד

 מספק. 

שתראה   .8.14 במידה  כן,  לעשות  רשאית  והיא  המציע  אודות  פרטים  לברר  חייבת  אינה  החברה 
 לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

או לעיריית  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של מציע אשר היה לה ו/ .8.15
עתה הבלעדי, את על פי שיקול דר עימו, וזקשום הו או עם גור מניסיון שלילי עיתל אביב  

 וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד. 

 הסכם  החתימה על  .9

לחתום    ים "( מתחייבהזוכים)להלן: "ו כמציעים זוכים תחת תת מאגר  אשר ייקבע  המציעים .9.1
הע הצורהמ  והנספחיםסכם  הל  למסמכי  דרשים, נ ה המסמכים    כל  את  להמציא  ,כרזמפים 

על    החברההודעת  שתתקבל אצלם  ימי עבודה מיום    5תוך  ב  לרבות אישור על קיום ביטוחים
 .  במאגר החברה םהכללת

לא עמד המציע בדרישה זו, בין אם לא המציא את כל המסמכים במועד ו/או חלק מהם ו/או   .9.2
מסמכיו יו   באם  ידי  על  אושרו  ה לא  של  הביטוח  המועחעצי  עד  הברה  החבנקוד  תהא  רה  ב, 

לבטל את בפני המציע  במאגר  המציע    הכללת  רשאית  להתריע  כל מחויבות  לה  מבלי שתהא 

להצעה הבאה בתור או להחליט על ביטול המכרז    הכללתו במאגראת  להעביר  מראש ובהתאם  
א  ללנכון. למציע  ה  החבר כפי שתמצא    חלטהלהחליט כל הו/או  כולו או רק למאגר הספציפי  

טע כל  ו/ו/א נה  תהא  דרישה  החו  כלפי  תביעה  ביטול  או  על  ידה  על  יוחלט  באם  ברה 
 בשל אחת או יותר מן העילות המנויות בסעיף זה.  הכללתו במאגר/זכייתו 

לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה    10.2אין באמור בסעיף   .9.3
 ר. כאמו
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  דה שויתור כזה לא הותיים במים מאינעל פגמים ש  לה את הזכות למחוהחברה שומרת לעצמ .9.4

יגרום נזק לחברה, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת  
לפי העניין, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה  

   ר.יותה ב ההצעה הנמוכ  ואפילו אם איננהכדאית ביותר בשבילה לבעל ההצעה הנראית לה  

רה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או  כי החבמובהר   .9.5
שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת  

תהא   כן  החברה.  של  והבלעדי  דעתה  שיקול  לא  עפ"י  אך  רשאית,  כל החברה  לפסול    חייבת, 
 סבירה.   כרזים תמצא כבלתיעת ועדת המל דיקוהצעה שלפי ש

הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז, או שיש בה הסתייגות, רשאית ועדת המכרזים לפסלה   .9.6
את   לפסול  החברה  רשאית  המכרז  לתנאי  תוספת  או  שינוי  של  במקרה  כן,  בלבד.  כך  בשל 

על פי  ול  הכ  ות והשלמות,ר לפנות לקבלת הבהינוי או התוספת, או  ההצעה או להתעלם מן הש 
דעתה הבלעדי. השיקו מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את ל  חליטה החברה להתעלם 

 המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות. 

 הוראות נוספות  .10

ת  .10.1 רשאיהחברה  חייבתהא  לא  אך  דעתה,  שיקול  לפי  בד  ת,  למציע  לפנות  רישה  הבלעדי, 
כן,  פשר למציע לעשות  תו ו/או לא הצעס להשלמות ביח  וו/או הסברים ו/א להמציא הבהרות  

לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד  
החברה  ולה למועד האחרון להגשת הצעות.  שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותח 

ם ואשר תיימהוה אשר אינם  זנאי מתנאי מכרז  ום דרישה או תעל קי   למחול  תיהא רשאית
 עיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה. בהם כדי לפגוע ב אין

לאפשר   .10.2 הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  המכרזים  לוועדת  האמור,  על  נוסף 
אשר לא הוצגו על  למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים  

שאלו אכן בוצעו על  עת החברה, ובלבד  שהינם בידיאו  ו/  ו לצורך אחרג בהצעה ו/או הוצ  ידו
ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת  

 מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים. 

או  או יותר ו/  מאגר אחדלבטל תת  את הזכות לבטל את המכרז ו/או    הלעצמ  תשומר החברה   .10.3
על   סיהלא לחתום  והסופי. אם    היקול דעת א בהתאם לששהיבה  חוזה מכל  חליט  תהמלא 

ו/או לבטל תת מאגר אחד או    ההסכםכאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על    החברה
 , לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא. יותר

מובהר .10.4 ספק  ההצעה  להסרת  מחירי  ההוצא כול  כי  כל  את  המיסים,  ולים  ,  רותהאגת, 
או מתן השירותים    העבודותן וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע  וכל תשלום מכל מיההיטלים  

 '. זובשים לב לנספח על פי תנאי המכרז  

: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר תיאום הצעות .10.5
בנוסח    עמועה תצהיר מטצ. המציע יצרף להציעים בכוח במכרז זהשהוא עם מציעים או מ

 . 'בנספח 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .11

של   רכושו  הם  המכרז  מסמכי  ועל  החברהכל  ולהגשתה,  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  מושאלים  הם   ,
עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי    לחברההמציע להחזירם  

 מטרה אחרת. להשתמש בהם לכל  העתיק מסמכים אלה אול
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 בע"מ 

 למכרז  א'ח נספ

 המציע  טיפר

 הנני מגיש הצעתי לתת מאגר:  _________________________ 

 פרטי המציע :

  שם/שם תאגיד/שותפות 

  ח.פ. / ת.ז. 

 רחוב                                                                בניין כתובת מלאה 

 עיר  

 מיקוד

 דואר  את

 

 

  קשר יש האשם 

  ן לפוט

  פקס

  לקטרוני ר אדוא

 
ואשר  ידו  -אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת החברה במידה ואבחר עללהלן פרטי המועמד מטעם המציע  

יש    –באם מוגשת הצעה באמצעות מספר יועצים    בתנאי הסף מוצגת במסגרת המענה למכרז זה :   עמידתו
 דגבי כל אחד מהם בנפרלפרט ל

 
 ___________ ___ה : _______חשם פרטי ומשפ .1.1

 
 פירוט בדבר השכלה/תעודות הסמכה/רישיון : __________________________________  .1.2

 
 מצ"ב קורות חיים של המועמד. .1.3

 
ויחולו שינויים במצבת כוח האדם המקצועי המועסק על ידי בין    -הנני מתחייב לעדכן את החברה במידה 

 ם חיצוניים.יכנותני שירות ןי מעביד וב-יחסי עובדב
 
 המציע )מקצועיים בלבד(: ____________ מועסקים במשרד פר העובדים הסמ
 

 מאשר את נכונות הפרטים לעיל. הנני 

 _________________________ 

 חתימת המשתתף וחותמת                       
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 בע"מ 

 

 אישור:

 

  __________________ עו"ד  הח"מ,  מספר  ____ _________  מרחובאני  _________ר_____    שיון 

כי בזה  _________  מאשר  גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ת.ז.  ביום   ____________

_________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר  

 ועים בחוק. ם הקב את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשי

 

 _____ ____________ ן ית עורך הדימחת

 

 

 ר המציע הוא חברה(:)כאש אישור

 

רשיון   מספר   ___________________ מרחוב   ____________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

בזה   מאשר  המציע,  של  משפטי  כיועץ  המשמש  ת.ז.  _____________,   _____________________ כי 

תמו  ח_______ אשר  ______________   ______ ת.ז.____ ___________-_ ו __________________

ם לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על  על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכי

הצעת   על  לחתום  הנ"ל  את  ולהסמיך  במכרז  להשתתף  שלו,   ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  המציע,  ידי 

   והצהרת המציע הנ"ל.

 

 ____ __________ __ רך הדין עומת חתי
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 בע"מ 

 למכרז  נספח ב'

 י תיאום מכרז תצהיר בדבר א

 

)שם    _____________ בחברת  משרה  _____________נושא  ת"ז  מס'  הח"מ______________  אני 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.   . 1

 רז זה.  כרה במחבעם הת מטהצעה המוגשברה לאני נושא המשרה אשר אחראי בח . 2

עצמאי,                  זיםחוהא ו/או  חירים  המ . 3 באופן  החברה  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה   המופיעים 

 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.             

ציע  הצעות מאשר    ידתאג  ם אובפני כל אדוצגו  המופיעים בהצעה זו לא ה  האחוזים.      המחירים ו/או  4

כל גוף או אדם    ד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפניירז זה או תאג במכ

 הקשורים עימם. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   . 5

 י זו.  תמהצע תרה יונמוכגבוהה או  הצעה לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש . 6

 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. ניסיון לגרום למתחרה עורב ב הייתי מ לא  . 7

כלשהוא         . 8 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  התאגיד  של  זו   הצעה 

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

ועד   מעת החתימה על   הפרטים לעיל כל שינוי באחד לכרז עהמורך ע לע חייב להודיני מת א . 9 התצהיר 

 מועד הגשת ההצעות .  

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.   .  10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

  

 ____ _ _______ היר  המצ  ____ חתימת_____שם המצהיר__

 

 "ד אישור עו

 

הח"מ _ אני  עו"ד   ,  ______ מספר  רישיון  ______________והנושא  שכתובתי   ________________

שזיהה/תה/ו    ,____________________ מר/גב'  לפני  הופיע/ה/ו  ביום________  כי  בזאת  מאשר 

זה לאחר  מה/ו על תצהיר  /וחתם   ת, אישילי    המוכר/ת/יםֹֹ  __/עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ____

 ו את משמעותה המשפטית של חתימתם.  נ שהבי

 

 _______________   ___________                              ___________ 

 חתימה שם עורך הדין                               מס' רישיון                                           
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 בע"מ 

 רז למכ 'גנספח 

 ם כדין ותשלום שכר מינימוםבדים זריקת עור העסייבות בדב חהצהרה/הת 

ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________   אני הח"מ ______________, נושא 
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "המציע"שמספרו ____________ )להלן: 

 מאלה:   ע אחדהנני מצהיר, כי התקיים במצי .12
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   בפסק דין רשעוקה אליו, לא הויע ובעל הז ציהמ ()א

 מועד חתימת ההצהרה.  בשנה שקדמה ל
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק   )ב(

   מת ההצהרה.לחתי השנים שקדמו 3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –עובדים זרים 
   –הין סעיף ז ני לע

גם  בעל השליטה בו או חבר    -חבר בני אדם  ידי המציע ואם המציע הוא  על מי שנשלט    –"בעל זיקה"  
 בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.  

 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )  –"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -התשכ"ח ,ת ערךרוניי  בחוקכמשמעותה  –טה" "שלי
 במציע אחד מאלה:  ר, כי התקייםהנני מצהי .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;  )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ב(

 ההרשעה;  מועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות מ
ות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  בשתי עביר שעוהזיקה אליו הור  או בעל מציעה ג( )

 מת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  במועד חתי
 -לעניין סעיף זה  

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 :לה ד מאל אח כ -זיקה"  "בעל 
 מציע. נשלט על ידי החבר בני אדם ש (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2) 
 בעל השליטה בו; )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;   )ב(  

הותם ים במבמהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומ
 יע; צשל המו ילותי פע לתחומ 

 יע על תשלום שכר העבודה;המצחראי מטעם  מי שא )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה    –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 מהותית בידי מי ששולט במציע;
ום כ"ה  אחר יהורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה ל  –"הורשע"  

 (.  31.10.02)ג תשס"ון הבחש
 .  1987 -מ"זחוק שכר מינימום, התש –ום" ר מינימ"חוק שכ

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 
 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת.  
 
 
 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  
 
 
 

 אימות חתימה 
 

/רו"  . הח"מאני   מאעו"ד  בח  כיזאשר  בישראל   ______________   ת,  ה"ה    רשום  וכי  דין  פי  על 

 ה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. ___________________ אשר חתם על הצהר

 

 
 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם
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 בע"מ 

 

 למכרז  'דנספח 

 במכרז  המציעהצהרת 

 תאריך:____________  

 שם המציע:___________  

 :  לכבוד

 יצרון בע"מ וב  רהעז

 9המסגר  ברחו -פא  אמ בית

 יב תל אב

 א.ג.נ.

להקמת מאגר יועצים ומתכננים עבור חברת עזרה   1280מס'  פומבימסגרת במכרז  המציעהצהרת  ון:הנד

 ובצרון בע"מ 

המכרז,   מסמכי  את  והבנו  בעיון  קראנו  כי  בזה  מצהירים   ________________________ הח"מ  אנו 

להגשת  ההזמנה  נוסח  הצעו  לרבות  כגרתמסה  כםהסת,  על  וכל  נספחיה  ל ,  מהמם,  האחרים  סמכים  אחד 

ר נזכרים בהם ולא צורפו אליהם, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד  אשר צורפו למסמכי המכרז, ואש

בע"מ )להלן:    עזרה וביצרוןעם  מסגרת  מהצעתנו זו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם  

   ן:ט להל ( כמפור"החברה"

מצ .1 אנ ם  היריאנו  כי  ומביני  ובזה  אתמכירים  והשירוכל    ם  ויועברו  /תים  ייתכן  אשר  העבודות  או 

לרבות   ביצוע לטיפולנו  על  המשפיעים  הגורמים  משכןהעבודות  ושאר  הכרוכות    ,  ההוצאות  וכל 

 , וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.בעבודות, על כל שלביהם

י הסף  וחד, בכל תנאמיבוכרז  במפים  משתתהנדרשים מה נאים  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל הת .2

, כי הצעתנו זו עונה על כל  בשים לב לתת המאגר אליו מוגשת הצעתנו  למכרז  ו'בנספח  ם  יהמפורט

ההתקשרות את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז  שבמסמכי  תועבר    הדרישות  וזו  ככל 

 הם. ונספחי גרתם המסובהסכ, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז לביצוענו

מצהירים .3 ה   אנו  מסוגליכי  בחינננו  מכל  שם  הדרישותה  כל  את  לבצע  פי    היא,  על  וההתחייבויות 

הזמנים   בלוח  עמידה  לרבות  המכרז,  בכל    שייקבעהוראות  לעמוד  ביכולתנו  וכי  העבודות,  לביצוע 

 התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות. 

והתנאיחל ההת כ  ו אתעצמנ מקבלים על  אנו    אנו מצהירים כי .4 מכי המכרז  סם הכלולים במייבויות 

 ללא כל הסתייגות שהיא. 

מתכנני/יועצי  משנה מטעמנו בביצוע העבודות, יהיו אלו    מתכנני/יועציאנו מצהירים כי ככל שנעסיק   .5

המכרז   לכל מסמכי  לבצע את העבודות בהתאם  נאותה  יכולת  בעלי  נ משנה  כי  וכל  ודרישות הסף, 

י ידוע לנו ומוסכם עלינו שאנו  כ ומאת החברה,    שור מראש ובכתביבלת אק  לאחרורק  העסיקם אך  ל

ידינו    כמתכנן/יועץנשמש   על  לנו, שככל שיועסקו  ידוע  כי  כן,  ועניין.  לכל דבר  מתכנני/יועצי  ראשי 

כי  י מסממשנה בביצוע העבודות, אין בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פ

 ועדן. במאן ובמלוהמכרז, 

ם בהיקף כלשהו או בכלל, וכי ידוע  יבת להעברת עבודות או שירותיברה אינה מתחיידוע לנו כי הח .6

לנו שעצם הכללתנו בתת המאגר ו/או חתימה על הסכם המסגרת כדי לחייב את החברה להעביר לנו  

 שירותים בהיקף כלשהו או בכלל. 
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רשאית .7 תהא  החברה  כי  לנו  הלהעב   ידוע  אלינו  עבזמנו יר  בהתודת  המכראה  להוראות  פי  ם  ועל  ז 

 ים שנקבעו במכרז ובהסכם המסגרת. להכל

יום מהמועד    90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא תהיה בתוקף במשך   .8

ו  רון א יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל עזרה וביצ  90או במשך    האחרון שנקבע להגשת ההצעות

 .  ועמך מט ך לכמי שהוסמ

מור להלן, מחייב אותנו, מיום  לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולא  ףימים כי בכפומצהירים ומסכו  נא .9

 חתימתנו על הצעה זו, ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו. 

  עההצ ו  א   הל   יוגשוותר שלהכליל במאגר את ההצעות הזולות בי  ת מתחייבהחברה  ידוע לנו כי אין   .10

 .לה בין אלה שיוגשומכל שהיא 

מאשר .11 כאנו  בזה  ואנו  ים  ההצעה  ובמסמכי  בהצעה  המכרז,  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו  י 

מוותרים מראש על כל טענה, לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה מנועים מלהעלות  

כנגד   לו בקלהצעתנו, א בקשר  החברה  כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא  בור הכנת  עצאות  הושר 

לה ההזמנה או  בל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוט קו, בין אם תתהצעתנ

בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה  החברה  חליט  תבקשר לכל החלטה ש

 בהצעות השונות. 

  תתף בשמו מוגשתשכי המסמת במבועו סמכויות הקות והאנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטר .12

על פי כל דין או הסכם  ו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה  נההצעה, כי א 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .13

 

 

 בברכה,                   

 

 

_________________________                   

 וחותמת  חתימת המשתתף

 

 :אישור

 

  _________ רשיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.    _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה  מאשר 

ו/ה להצהיר  אותו/ה כי עלי   יהזהרתזו לאחר ש  י על הצהרהתם/מה בפנ_________________ )המציע( וח 

 האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.  תא

 

 

 _________________  חתימת עורך הדין 
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 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

 

רשי  מספר   ___________________ מרחוב   ____________________ עו"ד  הח"מ,  ון  אני 

ה___________  משפט משמש  __,  של  כיועץ  בזההי  מאשר  _________   מציע,  ת.ז.    ____________כי 

_____________________ ת.ז. _____________________ אשר חתמו  -___________________ ו 

על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על  

בהתאם    ידי ההתלמסמכהמציע,  שלו,י  ולהסמ ת להש   אגדות  במכרז  ל תף  הנ"ל  את  הצעת  חיך  על  תום 

   והצהרת המציע הנ"ל.

 

 

 

 _________________  חתימת עורך הדין 

 

 פרטי המציע:

 _________________________      שם המציע: 

 _________________________     כתובת המציע:

 __ ______________ _________    טלפון המציע:

 ___ ______________________   ם המציע:קשר מטעיש א שם
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 ' למכרז נספח ה

 

 הצהרה על מעמד משפטי 
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן: 

 ב. פרטים כלליים     א. מעמד משפטי 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה( ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 ת רשומה(ו)במקרה של שותפ  ותפיםות השד. שמ

 

 

 

 

 

 

 

 שרים בזאת, כי הפרטים שמסרנוים מטה, מאאנו, החתומ 

 דוגמת חותמת התאגיד      על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי 

 

  _______________  ___________ ______ 

 חתימה  תאריך  

 

 חברה ❑
טבלאות    )יש למלא 

 ב, ג(

רשומה  ❑  שותפות 
ש למלא טבלאות  )י

 ב, ג, ד(

 

 ____________________________________  __________ שם:

 ע( תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המצי ף)יש לצר

 ___ _____________ __________     כתובת

 __________ _______    טלפון 

 _____________ ____  מספר עוסק מורשה

 ________ _________  מספר החברה/השותפות

 וגמת חתימה ד שם פרטי ם משפחה ש מספר זהות 

 חתימה  דוגמת שם פרטי שם משפחה  מספר זהות 

 



 21- 
ים עבור חברת עזרה ובצרון  ויועצים בתחומים שונ אגר מתכנניםמ  הקמתל 1280פומבי מס'  תמכרז מסגר

 בע"מ 

 למכרז  'ו נספח

 

לבנייה   תמורה ה ,  קה לתתי המאגריםבחלו הנדרשים  תנאי הסף בדבר טפירו
 ותכולת שירותים אבני הדרך לתשלום התמורה , חדשה בלבד

 
 

 יועץ קונסטרוקציה  1.4.1.1
 

 :  תנאי סף

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים: -נציגו   –המציע בעצמו, ובאם הנו תאגיד 
המהנדסים  , ורשום בפנקס  ההעבודיון ממשרד  ל ריש ין בעבני   זרחי/מהנדסמהנדס א   -הכשרה •

 ריכלים. דוהא
היועץ • על    -ניסיון אישי של  חמש השנים האחרונות  במהלך  עליון  ופיקוח  בתכנון  ניסיון  בעל 

( פרויקטים  3( פרוייקטים של מבנה חינוך ו/או מבנה ציבור כאשר מתוכם שלושה )5חמישה )
 פחות.מ"ר ל  3,000הנו בהיקף של  הסתיימו וכל אחד מהם 

 : דנייה חדשה בלבבלשכר טרחה 

 אחוז שכ"ט מערך ביצוע  בש"ח ד מבנה עלות של

0-2,000,000 5% 

2,000,001-5,000,000 3.9% 

8,000,000-5,000,001  3.5% 

8,000,001-11,000,000 3.4% 

11,000,001-18,000,000 3.2% 

 3% ומעלה      18,000,001  

 ת ומפרט. כמויונת כתב ים הכים כולל* המחיר 

 ה :ם התמורך לתשלוראבני ד

 מהתמורה אחוז  ךאבן דר

 10% תכנון מוקדם

  תכנון סופי 

 10%   תוכניות סופיות      

 10% אומדן לתוכניות סופיות       

  תכנון מפורט 

 35% תוכניות עבודה מפורטות וסכמה סטטית      

 8% מפרט ורשימות ברזל      

 4% מדן כ"כ ואו     

 23% בונותשן ובדיקת חעליו פיקוח

 100% כסה"

 
 ,4,19,23,24,26,43,50,541,2,3: םרלוונטייקים רפ
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 :  תכולת השירותים

 
 תכנון מוקדם:  .1

בירורים עם המנהל והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, ביקורים   .1.1
 היועצים. באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם 

והאחרות הכרוכות  חוקיות בעיות הר לרמים אחרים בקשואו ג  ת המוסמכותרשויורים ברובי .1.2
 בתכנון או בקבלת אישור הרשויות לקונסטרוקציה של המבנה. 

 קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה בתיאום עם האדריכל והיועצים. .1.3
 מבנה. של ה  עקרוניתסטרוקטיבית ההכנת תוכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונ .1.4
 המבנה. שלדערך  משוער של   ןהכנת אומד .1.5

 
 תכנון סופי:  .2

 קביעת המערכת הקונסטרוקטיבית בתיאום עם האדריכל והיועצים.   .2.1
 הכנת חישוב ראשוני של יציבות המבנה.  .2.2
הכנת תוכניות סופיות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית המסוכמת עם האדריכל,   .2.3

 ל. היועצים והמנה 
 . באישורווטיפול  -ךאם נדרש לכ -ותי ת, הגשתו לרשויו שו לר יציבות   הכנת חשבון .2.4
הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסכמות,   .2.5

 בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.  
 עדכון האומדן המשוער של ערך שלד המבנה.   .2.6

 
 תכנון מפורט:  .3

 ודה. בוע העהמבנה לביציבות ם של יצמפורטישובים  ההכנת החי .3.1
ומוסברות של חלקי המבנה הקונסטרוקטיביים והשלד, כולל כל   מפורטותעבודה  יותהכנת תוכנ .3.2

 הפרטים הקונסטרוקטיביים כדרוש לביצוע המבנה. 
 הכנת רשימות ברזל או הכנת רשימות חלקי קונסטרוקציית פלדה.  .3.3
עבודות  ללי  וב המפרט הכלך שילקציה תובודות הקונסטרוהכנת המפרטים וכתבי הכמויות לע .3.4

דית במפרט מיוחד המתחייב מהמבנה ועל יסוד ספריית הסעיפים  משר -יןועדה הבה  לבניין ש
 לעבודות בניין של הועדה הנ"ל, כדרוש לעריכת מכרז לביצוע המבנה, הכל בתיאום עם האדריכל.  

 ש, לביצוע המבנה.  הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים, כפי שיידר .3.5
 

 כרז: המ נתהכ .4

וכתבי הכמויות לעבודות האדריכלות תוך שילוב המפרט הכללי  ים פרטת המכרז, המוהכנת תוכני  .4.1
ד ספריית  ועל יסו מהמבנה  משרדית במפרט מיוחד המתחייב  –של הוועדה הבין  לעבודות בניין 

הכל    -יצוע המבנה,הכל כדרוש לעריכת מכרז לב   -הסעיפים לעבודות בניין של הועדה הנ"ל 
 האדריכל.   ום עםבתיא

וכתבי הכמויות של הקונסטרוקציה והיועצים ושילובם   המפרטים ת המכרז,תוכניו תיאום .4.2
ת במסמכי  כפילויותאמות והכמויות הכלליים, תוך הקפדה מיוחדת למניעת אי הבמפרטים וכתבי 

 המכרז ובפרקים השונים של כתבי הכמויות. 
 ות.    תוכניומפרטים המבוססים על ההכנת כתב כמויות, אומדן    .4.3

רשו להכנת תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות מדויקים  שייד נוספתאו פעולה   כל שירות .4.4
 ומושלמים.

 מנהל. השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן ל .4.5
 מבנה.  הקבלנים במכרז לביצוע הלהצעות הקשור   מתן חוות דעת טכנית, לפי בקשת המנהל, בכל .4.6

 
 יון:פיקוח על .5

המבנה באתר הבנייה ובמפעלי  שלד של ביים והרוקטיהרכיבים הקונסט  ן על ביצועעליו  פיקוח .5.1
הייצור של הרכיבים הקונסטרוקטיביים בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י  

פת  המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת המבנה ובין בתקו
 הבדק.

 נה. ביצוע שלד המב לשל היועצים ע ון עליה  פיקוחשילוב ה .5.2
 בי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים. מלצה לגיעוץ והי .5.3
 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר בכל הקשור והמתחייב מביצוע שלד המבנה.  .5.4
דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע שלד המבנה לאחר כל ביקור במבנה ובמפעלי   .5.5

 צור של רכיביו. היי
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שבוצעו בזמן ביצוע  ינויים התאם לשבנה ב וקטיביים של המרהקונסטת החלקים  ותכני כון דע .5.6

 המבנה והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע. 
 אישור גמר הקמת שלד המבנה, קבלת המבנה ואישור גמר הביצוע בתיאום עם האדריכל. .5.7
ירת  ני מס ין לפשר עם ביצוע המבנה בייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בק .5.8

 תקופת הבדק. בובין המבנה  
ן הסופי של הקבלן בהסתמך על אשורי הכמויות של המפקח באתר  ל החשבואישור ש ה ו יקבד .5.9

ותיאום חלקי החשבון הסופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות היועצים לאתר שאלה אושרו  
 על ידיהם. 
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 יועץ מיזוג אוויר  1.4.1.2

 :  ףתנאי ס

 ם הבאים: מוד בתנאירש לעדנ –נציגו  –ד גיתאנו המציע בעצמו ,ובאם הי 

ו/מהנ  –ה  הכשר • הנדסאי דס  ההנדסאים   או  והאדריכלים/  המהנדסים  בפנקס  הרשום 
 והטכנאים. 

היועץ • על    -ניסיון אישי של  חמש השנים האחרונות  במהלך  עליון  ופיקוח  בתכנון  ניסיון  בעל 
יקטים  ו( פר 3שלושה )  כםתור מינוך ו/או מבנה ציבור כאש( פרוייקטים של מבנה ח5חמישה )

 מ"ר לפחות. 3,000ף של  נו בהיקאחד מהם ה וכל הסתיימו 

 

 : לבנייה חדשה בלבדשכר טרחה 

 אחוז שכ"ט מערך ביצוע  מיזוג אויר בש"ח עלות פרקי

0-200,000 5.6% 

200,001-1,000,000 4.85% 

1,000,001-1,700,000 4% 

1,700,001-2,400,000 3.5% 

2,400,001-3,500,000 3% 

 2.9% ומעלה   3,500,001

 

 תמורה :תשלום האבני דרך ל

אחוז   אבן דרך

 מהתמורה

 10% תכנון מוקדם

  תכנון סופי 

 10% תוכניות סופיות       

 10% אומדן לתוכניות סופיות       

  תכנון מפורט 

ובחירת ות  תוכניות עבודה מפורטות, חישובי מערכ           
     ציוד

35% 

 12% ן דמפרט, כ"כ ואומ      

 23% קבלן חשבונותדיקת ליון ובפיקוח ע

 100% סה"כ

 
 15: םרלוונטייפרקים 
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 :  תכולת השירותים

 תכנון מוקדם:  .1

בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר המתקן, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם   .1.1
 תקן המתקן ועם היועצים. מתכנני המבנה בו יו

כות  והאחרות הכרו עיות החוקיותחרים בקשר לבאו גורמים א  ותמכשויות המוסרם ברורייב .1.2
 בתכנון המתקן או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע המתקן. 

 קביעת עקרונות המערכת של המתקן לאור חישובים מוקדמים ובדיקת השיטות השונות. .1.3
  םם התכניות עותיא תקן ואת המערכת העקרונית של המ הכנת תכניות מוקדמות המתארות  .1.4

 יועצים. והה מתכנני המבנ
 קן. ער של ערך המתהכנת אומדן משו .1.5

 תכנון סופי:  .2

 קביעת המערכת של המתקן.  .2.1
הכנת תכניות סופיות, המתארות את המערכת הסופית של המתקן, המוסכמת עם המנהל ומתכנני   .2.2

רת, תכניות  נת צתכניו פיזור אוויר או אוורור,  המבנה הכוללות, בין היתר, תכניות של מערכות
ים לשלב זה, לרבות תיאום  האחרים הדרוש  חדרי המכונות והמסמכים רךמעיקום הציוד, מ

 התכניות האמורות עם מתכנני המבנה בו יותקן המבנה ועם היועצים. 
 טיפול באישור התכניות ע"י הרשויות המוסכמות.  .2.3
מוסכמות,  הות  הרשוימסמכים האחרים לפי דרישת הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות וב .2.4

 ם. לרשויות וטיפול באישור תםגשכמת המנהל, הסבה
 דן המשוער של ערך המתקן. עדכון האומ .2.5

 תכנון מפורט:  .3

 הכנת כל חישובי המערכות השונות של המתקן.  .3.1
 בחירת הציוד הדרוש למתקן. .3.2
 , כדרוש לביצוע המתקן. הכנת תכניות מערך או הרכבה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים .3.3
בנה  תו למתכנני המהמתקן והעבר שורות בביצוע ים לעבודות הקי נהנתונים הטכ כוזרי נתהכ .3.4

 וליועצים. 
 תיאום, ביקורת ואישור תכניות היועצים.  .3.5
הכנת מפרטים וכתבי כמויות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבינמשרדית   .3.6

  -ועדה הנ"ל,ות בנין של ה ובוד ים לעועל יסוד ספריית הסעיפ -,במפרט מיוחד, המתחייב מהמתקן
 וע המתקן. כדרוש לעריכת מכרז לביצל הכ

ת אומדן ערך המתקן,  מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד  הכנ .3.7
 הכנת האומדן. 

 השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.  .3.8
 ביצוע המתקן. ל רזהקבלנים במכ תהקשור להצעו  בכלנהל, כנית, לפי בקשת המת דעת טמתן חוו .3.9

 ים משלימים כפי שיידרש לביצוע המתקן ופרטות עבודה הכנת תכני .3.10
 פיקוח עליון על ביצוע המתקן:  .4

 בדיקת התכניות המפורטות הנערכות על ידי הקבלן ואישורן.  .4.1
  יותלתכנ  י הייצור של רכיביו בהתאםפיקוח עליון על ביצוע המתקן באתר המתקן ובמפעל .4.2

בלן חייב בהם בין  התיקונים שהק המנהל, לרבות על ביצוע "י ע רים המאושריםחולמסמכים הא
 לפני מסירת המתקן ובין בתקופת הבדק.

 שילוב הפיקוח העליון של היועצים על ביצוע המתקן.  .4.3
 בדיקה ואישור של חומרים וציוד.  .4.4
 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר.  .4.5
ובמפעלי  ממתקן  ב  ורלאחר כל ביק  ,ביצוע המתקן מותהתקד וח למנהל על הממצאים ועלוד .4.6

 ל רכיביו. הייצור ש
 ון התכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע המתקן והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע.עדכ .4.7
 קבלת המתקן ואישור גמר הביצוע בתיאום עם היועצים.  .4.8
מסירת   קן, בין לפיתהמ ביצוע ירורים עם הקבלן בקשר עם ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובב .4.9

 בתקופת הבדק. יןובהמפעל  
 קת חשבונות הקבלן ובאישורם. בבדי פקח באתר ייעוץ למ  .4.10

 

 



 26- 
ים עבור חברת עזרה ובצרון  ויועצים בתחומים שונ אגר מתכנניםמ  הקמתל 1280פומבי מס'  תמכרז מסגר

 בע"מ 

 יועץ אינסטלציה  1.4.1.3

 :  תנאי סף

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  –נציגו  –מציע בעצמו ,ובאם הינו תאגיד ה

הנדסאי  –הכשרה   • ו/או  המהנ מהנדס  בפנקס  והאדריכלים/ההנדסאים הרשום    דסים 
 . םנאיוהטכ

אי • היועץשניסיון  ניבע   -י של  על  ופיקוח  בתכנון  חמסיון  במהלך  על  ליון  ש השנים האחרונות 
( פרויקטים  3( פרוייקטים של מבנה חינוך ו/או מבנה ציבור כאשר מתוכם שלושה )5חמישה )

 ת ספרינקלרים.מ"ר לפחות וכללו מערכו 2,000הסתיימו וכל אחד מהם הנו בהיקף של  

 

 : שה בלבדד ה חלבניישכר טרחה 

 ביצוע  אחוז שכ"ט מערך לציה בש"חפרקים אינסט ותלע

0-500,000 10.7% 

500,001-700,000 7.6% 

700,001-1,200,000 6.8% 

1,200,001-2,000,000 6.4% 

2,000,001-3,600,000 6% 

 5.5% ומעלה  3,600,001

 ת לחץ ומשאבות. * כולל פנים וחוץ, מתזים, הגברו

 מורה :תם הלתשלואבני דרך 

 ה מהתמוראחוז  רךדאבן 

 10% תכנון מוקדם

  פי ן סותכנו

 10% תוכניות סופיות       

 10% ואומדן לתוכניות סופיות  תוכניות לרשויות וטיפול באישורן       

  תכנון מפורט 

 35% תוכניות עבודה מפורטות כולל חישובים הידראוליים      

 12% מפרט, כ"כ ואומדן      

 77% ןותכנסה"כ 

 23% בלןחשבונות קן ובדיקת עליו חפיקו

 100% סה"כ

 
 7,16,34,57: םרלוונטייפרקים 
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 :  שירותיםתכולת ה

 תכנון מוקדם:  .1
בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם  .1.1

 היועצים.
רוכות  רות הכאחת והועיות החוקי שר לבים בקסכמות או גורמים אחרבירורים ברשויות המו .1.2

 לביצוע המפעל. ויות הנ"ל מפעל או בקבלת אישור הרשתכנון הב
 רכיבים הראשיים של המפעל. קביעת עקרונות המ .1.3
הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת העקרונית של המפעל כולל סיכום מסקנות   .1.4

 וקדמות. הבירורים הכלליים והחקירות המ
 רך המפעל. של ע הכנת אומדן משוער .1.5

 ופי: ס נוןכת .2
 ל המפעל.רכיבים ש קביעת המ .2.1
מוסכמת עם המנהל והכוללות,  את הצורה הסופית של המפעל ה ופיות המתארותהכנת תכניות ס .2.2

 בין השאר: תכניות איתור, תכניות כלליות, חזיתות וחתכים. תיאום התכניות הנ"ל עם היועצים. 
.  ע המפעללביצו ון רישי סכמות למתןת המוי הרשויו סמכים הנדרשים ע" הכנת התכניות והמ .2.3

 יפול באישורם.וט  -נהללאחר חתימת המ-לרשויות  הגשתם
יים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסכמות,  הכנסת תיקונים ושינו .2.4

 בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם. 
 המפעל. עדכון האומדן המשוער של ערך  .2.5

 תכנון מפורט:  .3
 על. פ ו של הממאופי יםחייבתמחישובים ההכל   הכנת .3.1
 בחירת הציוד הדרוש למפעל.  .3.2
 כל הפרטים כדרוש לביצוע המפעל.  הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל .3.3
 תיאום, ביקורת ואישור תכניות היועצים.  .3.4
ן של הועדה הבינמשרדית  הכנת מפרטים וכתבי כמויות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בני .3.5

  -ל הועדה הנ"ל,הסעיפים לעבודות בנין ש ד ספרית ועל יסו  -פעל,המיב מי יוחד, המתחפרט מבמ
 צוע המפעל. הכל כדרוש לעריכת מכרז לבי

 תיאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים ושילובם במפרטים ובכתבי הכמויות הכללים.  .3.6
  הכנת התקף במועדהמדד וכתבי הכמויות, תוך ציון  הכנת אומדן ערך מפעל, מבוסס על המפרטים   .3.7

 אומדן. ה
 אלות הקבלנים והגשתן למנהל. ר קבלנים, הכנת תשובות לשת בסיוהשתתפו .3.8
 טכנית, לפי בקשת המנהל, בכל הקשור להצעות הקבלנים במכרז לביצוע המפעל. מתן חוות דעת  .3.9

 הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע המפעל.  .3.10
 :יקטפרוקוח עליון על ביצוע היפ .4

בהתאם לתכניות   ניה ובמפעלי הייצור של רכיביור הב באת המפעלצוע  ביל עפיקוח עליון  .4.1
ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין  רים ולמסמכים האחרים המאוש 

 לפני מסירת המפעל ובין בתקופת הבדק.
 ביצוע המפעל. שילוב הפיקוח העליון של היועצים על  .4.2
 וציוד.  של חומריםשור איו  הבחירה, בדיק לגבי יעוץ והמלצה .4.3
 באתר. הדרכה ומתן הסברים למפקח  .4.4
ביצוע המפעל, לאחר כל ביקור במפעל ובמפעלי הייצור  דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות  .4.5

 של רכיביו. 
 לאחר גמר הביצוע. עדכון התכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע המפעל והגשתן למנהל  .4.6
 צים. ם עם היועתיאוב ועצאישור גמר בי פעל וקבלת המ .4.7
, בין לפי מסירת  ם ביצוע המפעלם ובבירורים עם הקבלן בקשר עייעוץ למנהל והשתתפות בדיוני .4.8

 המפעל ובין בתקופת הבדק.
בדיקת החשבון הסופי של הקבלן ואישורו, בהסתמך על אישורי הכמויות של המפקח באתר   .4.9

שרו  ר שאלה אועצים, לאחהיו  ותחי מדות שבגדר מובעבו  קי החשבון הסופי של הקבלןותיאום חל
 על ידיהם. 
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 ח מנהל פרויקט עבור פרויקטים בהיקף של עד חמישה מלש" 1.4.1.4
 

 :  תנאי סף

 ה המתמחים בניהול פרויקטי בנייה ותשתיות. ( מנהל פרויקט/משרד/חבר1) 

 באים: נאים הש לעמוד בתנדר  -נציגו  –( המציע בעצמו, ובאם הנו תאגיד 2)  

אוייבנ   י הנדס/מהנדס    -השרהכ • אדראדריכל/ה  ן  בפ  –יכלים  נדסאי  המהנדסים  רשום  נקס 
 והאדריכלים. 

פרויקטי  ופיקוח על  בניהול   חודשים לפחות  18בעל ניסיון של  -ניסיון אישי של מנהל הפרויקט •
מועמד  רתם ניהל החינוך ו/או מבנה ציבור שהסתיימו כאשר במסגהקמה ו/או בנייה של מבנה  

)ת חמילכל הפחו פרוי 5שה  וך החמישה  פרויקטים מתיג לפחות שני  על המציע להצ  –  קטים( 
 ( מלש"ח שנוהלו ופוקחו על ידו. 3שהינם בהיקף קבלני של מעל שלושה ) 

 

   שכר טרחה :

 

 היקף מבנה 

 

 אחוז שכ"ט 

 8% 2,000,000עד 

 6% 5,000,000ועד    2,000,001 -מ

 

 התמורה : אבני דרך לתשלום

 

 שירותסוג ה

 

 ביצוע וז החא

הפתיאו המתכניקרו ם  בין  והיועציט  חשבוננים  בדיקת  ות  ם 
המתכננים והיועצים, תיאום בין המתכננים והיועצים בקשר 

 עם הכנת מסמכי המכרזים 

 

25% 

 5% ביקורת מכרזים, מתן חוות דעת ועריכת חלקים טכניים

 65% פיקוח צמוד, בדיקת חשבונות, תיאום ביצוע 

 5% ת הבדק תקופ  בתום ןהעיכבו  וםם סכתשלו

 100% "כ הס
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 בטיחות יועץ  1.4.1.5

 :  תנאי סף

 הבאים: מוד בתנאים רש לע נד  –ו נציג –יד ובאם הינו תאגהמציע בעצמו 

 תעודת ממונה בטיחות.  השכלה אקדמאית בתחום  ו/או הנו בעל –הכשרה  •

 יועצים    3 לפחות שלצוות רדו  ציג כי במשעל המציע לה •

ה  • של  אישי  של  -יועץניסיון  ניסיון  השנים    חמשבמהלך    לפחות  ברבמצטשנים    שלוש   בעל 

בדגש על    ך וציבור ועבור מבני חינ   ות  בטיחבמתן שירותי יעוץ  שקדמו למועד להגשת ההצעות  

   משרד החינוך. היכרות חוזרי מנכ"ל

 

   שכר טרחה :

 

 

 

 

 

 כולל פיתוח   המבנה ערך                  

 אבני דרך לתשלום התמורה :

 אחוז הביצוע  סוג השירות

 10% תכנון מוקדם 

  תכנון סופי 

 20% כניות סופיות  ות

  תכנון מפורט 

 35% תוכניות עבודה מפורטות 

בכיבוי   תוכנית  ואישור  מפרט 

 אש

12% 

 77% כנון כ תסה"

 23% פיקוח עליון 

 100% סה"כ 

 

 

 

 

 

 אחוז ביצוע  ערך מבנה 

 0.35% מלש"ח   5

 0.12% ש"ח  מל 30עד 

 0.07%   מלש"ח  30מעל 
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  לת עבודה:תכו

 כללי  ץיעו לי  .א

   -שלבים הכוללים את השירותים דלהלן:  4 -העבודה ההנדסית תבוצע ה 

 ייעוץ מוקדם  (1

ת מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם עם המנהל והמתכנן, ביקורים באתר, חקירות ובדיקו בירור הפרוגרמה (א

 המתכנן והיועצים. 

 המבנה. של לבעיות , בקשר יםאחרים ורמו גמוסמכות אהיות ברשורים, במקרה הצורך, רובי (ב

את    והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות, המתאר הכנת חוות דעת מוקדמת, המפרטת את הבעיות העקרוניות (ג

 לטרנטיביים העקרוניים. האהפתרונות 

 ם עם המנהל. ים, המסוכמיתיים האפשרילמתכנן וליועצים לגבי הפתרונות הבטיחורת נתונים מסי (ד

 

 סופי  ייעוץ (2

ן כליים כאחת, וסיכום הפתרוהבטיחותיים האפשריים, טכניים וכל הפתרונות של תוחוניבחינה  (א

 המועדף, בתיאום עם המתכנן, היועצים והמנהל. 

 ע"י שרטוטים למתכנן וליועצים. ן המלצות בכתב ו/או תמ (ב

 מור.ות כאת ולגורמים האחרים, להמלצת, המוגשות ע"י המתכנן לרשויובדיקת התאמת התוכניו (ג

דיונים בקלת של הבנושאי הבטיחות, בשלבים השונים סמכות ת המוהרשויורי ישות אקבלול ופטי (ד

 רישיון לביצוע המבנה. 

 פתרונן.בעיות הבטיחות במבנה ו לעמסכם למנהל  מסירת דו"ח (ה

 ייעוץ בשלבי התכנון המפורש של המבנה (3

ת  מכומוסת הישורי הרשויונן לאע המבנה, שהוכנו ע"י המתכבדיקת התאמתן של התוכניות לביצו (א

 .בטיחות בנושאים

במידה שהתגלה צורך בשינוי כלשהו אישור הרשויות המוסמכות בנושאי בטיחות, טיפול בקבלת  (ב

 המפורש.  ןוהתכנבמהלך 

 המבנה.פקוח עליון בשלב ביצוע  (4

חות.ים, הכל הקושר לנושאים בטעם המתכנן ויועצים האחריפקוח עליון על ביצוע המבנה, בתיאום   

 

 בפני אש  חותבטיות לתכנון מערכ .ב

לן:השלבים הכוללים את השירותים דל 4  -תבוצע בהעבודה ההנדסי       

 

 ייעוץ מוקדם  (1

, התייעצות ובדיקות מוקדמות, חקירות ים האחרים, ביקורים באתרננכתהפרוגרמה עם המנהל והמבירור  (א

 . האחריםעם היועצים ומתכננים ותיאום 

 ל המבנה.חות שהבטי שר לבעיותקים בגורמים אחר ות אוהמוסמכבירורים ברשויות  (ב

, והגשת הצעה מוקדמת, הכוללת את הפתרונות  , המפרטת את הבעיות העקרוניותהכנת חוות דעת מוקדמת (ג

 המערכות השונות.ים משוערים של ערכי העקרוניים, מלווה באומדנרנטיביים טלהא

נהל,  מים עם המ כהמסו האפשריים,  ותייםהבטיח פתרונותהי בעצים לגמסירת נתונים למתכנן וליו (ד

 תיהם. להערו
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 תכנון סופי (2

של מערכת הבטיחות בפני אש, המסוכמת עם המנהל, היועצים והמתכננים  הכנת תכניות סופיות (א

 חרים. אה

אחר ל -, הגשתם לרשויותהנדרשים ע"י הרשויות הנושאי בטיחות בפני אש והמסמכים,כניות תההכנת  (ב

 באישורם., וטיפול חתימת המנהל

 המוסמכות, בהסכמת המנהל,, לפי דרישת הרשויות ריםם האחמסמכישינויים בוהכנסת תיקונים  (ג

 ת וטיפול באישורם.לרשויוהגשתם 

 ערך המערכות. המשוער עלעדכון האומדן  (ד

 

 

 ט תכנון מפור (3

 הכנת כל החישובים של מערכות. (א

 בחירת הציוד הדרוש למערכות.  (ב

עם תיאום ברכת, וע המעדרוש לביצ, כלל כל הפרטים, כוברותומוסיות עבודה מפורטות  כנתוהכנת  (ג

 היועצים והמתכננים האחרים. 

במפרט הכללי לעבודות  בושילוכתבי כמויות, המתארים את המלאכות והחומרים, תוך הכנת מפרטים  (ד

 ית הסעיפים לעבודותט מיוחד, המתחייב מהמבנה, ועל יסוד ספריבמפר משרדית-הביןנין של הוועדה 

 המערכת.ביצוע מכרז לש לעריכת ו הכל כר -ה הנ"ל עדשל הוובנין 

ת  על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד הכנ סס, מבוערך המערכת הכנת אומדן (ה

 .ןדהאומ

 , הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל. השתתפות סיור קבלנים (ו

 ת.ליצוע המערכנים בלעות הקור להצ קשת המנהל, הכל הקשחוות דעת טכנית, לפי ב מתן (ז

 דרש לביצוע המערכת., כפי שייופרטים משלימיםעבודה כניות הכנת ת (ח

 

 ת פקוח עליון על בצוע המערכ  (4

לתכניות ולמסמכים ר המבנה ובמפעלי הייצור של רכיביה, בהתאם תאפקוח עליון על ביצוע המערכת ב (א

כת  סירת המערבהם, בין לפני מ לן חייבם, שהקבביצוע התיקוני  על לרבותהאחרים המאושרים ע"י המנהל, 

 ת בדק. ן תקופובי

 .הפיקוח העליון על ביצוע המערכתעם שילוב הפיקוח העליון של היועצים והמתכננים האחרים  (ב

 ה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד. צל יעוץ והמ (ג

 הסברים למפקח באתר. הדרכה ומתן  (ד

רכיבי  צור שללי הייאתר ובמפעלאחר כל ביקור בכת המער ביצועועל התקדמות  מצאיםמהדווח למנהל על  (ה

 רכת.המע

 . צוע המערכת והגשתן למנהל לאחר גמר הביצועבזמן בי עדכון התכניות בהתאם לשינויים שבוצעו (ו

 ור גמר הביצוע בתיאום עם היועצים. שקבלת המערכת ואי (ז

רכת  לפני מסירת המע רכת, ביןהקבלן בקשר עם ביצוע המע ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובירורים עם (ח

 הבדק. תקופת ובין 

אישורי הכמויות של המפקח באתר, ותיאום חלקי ואישורו, בהסתמך על בדיקת החשבון הסופי של הקבלן  (ט

 מומחיות היועצים, לאחר שאלה אושרו על ידיהם.  י של הקבלן בעבודות שבגדרפוהחשון הס
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 ון יועץ מיג 1.4.2.1

 :  תנאי סף

 הבאים: נאים וד בתנדרש לעמ –נציגו  –ד תאגי באם הינוהמציע בעצמו ,ו

 מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  –הכשרה  •
(  10)  הבמהלך חמש השנים האחרונות לעשרותכנון    בעל ניסיון בייעוץ  -ניסיון אישי של היועץ •

 .העורף  על ידי פיקוד שאושרוך  ינוי חעבור מבני ציבור ו/או מבנממ"דים פרויקטים של 
 

 : ה בלבדה חדשלבנייטרחה שכר 

 

 ₪ לפני מע"מ -שכר טרחה  ב היקף מבנה במ"ר שטח הבינוי / עבודה נדרשת 

 14,000 מ"ר   5000עד 

 18,000 מ"ר   5000מ 
 

 אבני דרך לתשלום התמורה :

 אחוז התמורה   אבן דרך 

 30% טור קונסטרוקלכל ואדרימוגנים להמרחבים כולל ה אישור תכנון 

 %70 לתכנון ר פקע" אישור לתקב

 100% סה"כ

 

 :  תכולת השירותים

 
 :  שלב א (1

 מות. מוקד  קירותלימוד הפרוגראמה עם המתכנן האדריכל, נציג העירייה והמזמין, ביקורים באתר, ח •

 ר. "למתכנן השלד בהתאם לתקנות פקעמתן הנחיות לאדריכל ו •

 . בתאום עם יועציםת  מיגון סופית בחינת תוכניו  •

 ר וקציה בפקע"טרדריכלות וקונסת אוכניושור תיא •
 ב ב : לש (2

 
 קבלת אישור פקע"ר לתכנון. 

 ליווי המתכננן והיועצים מול פקע"ר ותיאום עד להוצאת היתר.
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 יטוםץ א יוע 1.4.2.2

 :  תנאי סף

 הבאים: המצטברים בתנאים  דנדרש לעמו –נציגו  –מציע בעצמו ,ובאם הינו תאגיד ה

ום במהלך חמש השנים  ט האין וייעוץ בתחום  ניסיון בתכנו על  ב   -י(  לל ניסיון אישי של היועץ )כ •
( פרוייקטים של מבנה חינוך ו/או מבנה ציבור כאשר מתוכם שלושה  5האחרונות על חמישה )

 מ"ר לפחות   3,000( פרויקטים הסתיימו וכל אחד מהם הנו בהיקף של 3)
איאישי    ןניסיו • בתחום  היועץ  גזיםשל  נגד  ניסיו  -  טום  אץ  וייעו   בתכנוןן  בעל  יטום  בתחום 

ואושר על ידי    אחד לפחות במהלך חמש השנים האחרונותעבור מבנה  גזים    נגד  לל איטוםשכ
 . המשרד לאיכות הסביבה

 

 

 : דשה בלבדיה חלבנישכר טרחה 

אחוז ביצוע מעלות עבודת   עלות עבודות האיטום בש"ח  
 טוםיהא

0-250,000 6.30% 

250,001-500,000 5.80% 

500,001-750,000 5.30% 

750,001-1,000,000 5% 

1,000,001-2,000,000 4.70% 

 4.00% ומעלה  2,000,000

ל מעבר  ביקור  ויידרש  של    -ביקורים    10*במידה  )ההנחה    1250עלות  דו"ח   + ביקור  עבור  ש"ח 
 רכיב זה(. המוצעת תחול גל על

 

 לום התמורה :רך לתשדאבני 

אחוז   דרךאבן 

 התמורה

 20% דםקומ תכנון

 40% סופי  תכנון

 17% תכנון מפורט 

 23% ביקורים 10פיקוח עליון כולל עד 

 100% סה"כ

 
 

 5: םרלוונטייפרקים 
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 :  תכולת השירותים

 ם: מוקד תכנון .1
ויות ותיאום עם  התייעצבירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר המבנה, חקירות מוקדמות,  .1.1

 יועצים. מתכנני המבנה וה
 נה. לאיטום המבות ונ קריעת עבק .1.2
ם המבנה, בתיאום עם מתכנני המבנה  איטומתארות את מאפייני מוקדמות, ה הכנת תכניות .1.3

 והיועצים. 
 ם. הכנת אומדן משוער של ערך האיטו .1.4
 השתתפות בפגישות יועצים ככל שיידרש בכל שלב.   .1.5

 תכנון סופי:  .2
ת עם המנהל,  כמסובנה המצורה הסופית של איטום המהיות המתארות את ות סופהכנת תוכני  .2.1

 כמות. המוס ים, טיפול באישורן ברשויות ועצוהי תכנני המבנה מ
 עדכון האומדן המשוער של ערך האיטום. .2.2

 תכנון מפורט:  .3
  האיטוםעבודות    ת, כולל כל הפרטים כדרוש לביצועה מפורטות ומוסברוהכנת תוכניות עבוד .3.1

 . הרלוונטיות לפרויקט
 באיטום. ותורנה הקש ר תוכניות המבואישו   יקורתתיאום, ב .3.2
ל  ין של עבודות האיטום תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בנשמויות כתבי כטים ומפר  הכנת .3.3

ועל יסודספריית הסעיפים לעבודות בנין   הועדה הבינמשרדית במפרט מיוחד המתחייב מהמבנה
 הכל כדרוש לעריכת מכרז לביצוע המבנה.  -הנ"ל של הועדה

כתבי  רטים ובם במפצים ושילוה והיוענני המבנ ת של מתכ וכתבי הכמויו  מפרטיםם ה אותי .3.4
 . הכמויות הכלליים

  על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף בוססהכנת אומדן של ערך האיטום, מ .3.5
 במועד הכנת האומדן.   

 השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.  .3.6
 המבנה.   לביצועבמכרז הקבלנים  שור להצעותכל הקהל, בהמנית, לפי בקשת עת טכנ וות דמתן ח  .3.7
 לביצוע האיטום.  ידרשהכנת תוכניות עבודה ופרטים משלימים כפי שי  .3.8

 פיקוח עליון על ביצוע האיטום: .4
פיקוח עליון על ביצוע האיטום באתר המבנה ובמפעלי הייצור של רכיביו בהתאם לתוכניות   .4.1

ין  בהם, בחייב   ם, שהקבלןל ביצוע התיקונילרבות ע  ים ע"י המנהל,המאושרחרים ולמסמכים הא
 בדק.לפני מסירת המבנה ובין בתקופת ה

 ביצוע האיטום.  ליון של מתכנני המבנה והיועצים בפיקוח עליון על ח העשילוב הפיקו .4.2
 ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.  .4.3
 אתר. פקח בהדרכה ומתן הסברים למ  .4.4
ור במבנה ובמפעלי הייצור  כל ביקלאחר   וע האיטוםועל התקדמות ביצהממצאים  וח למנהל על וד .4.5

 ו. של רכיבי 
למנהל לאחר גמר    אם לשינויים, שבוצעו בזמן ביצוע האיטום, והגשתןבהת עדכון התוכניות .4.6

 הביצוע. 
 קבלת האיטום ואישור גמר ביצוע, בתיאום עם מתכנני המבנה והיועצים.  .4.7
ין לפני מסירת  טום, בוע האי שר עם ביצהקבלן בקרים עם  ובבירו  םשתתפות בדיונינהל והלמ וץ ייע  .4.8

 ובין בתקופת הבדק.   המבנה
של המפקח באתר שבון הסופי של הקבלן בהסתמך על אישורי הכמויות ר החבדיקה ואישו .4.9

שרו  לן בעבודות שבגדר מומחיות היועצים לאחר שאלה אוותיאום חלקי החשבון הסופי של הקב
 ם. ל ידיהע
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 ה ירוקהעץ בנייוי 1.4.2.3

 :  תנאי סף

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  –נציגו  –ד באם הינו תאגימציע בעצמו ,וה

  5282-ו  5281רוקה לפי תקנים  דת הסמכה מאת מוסד מוכר כמלווה בנייה יתעו  בעל  -  הסמכה •
 וכו'.  BREAM ,LEEDלאומי שווה ערך כדוגמת: או תקן בינ 

השנים    וקה במהלך חמשהיר   בתחום הבנייה  וץיע ינון ו ן בתכוניסי   בעל   -של היועץניסיון אישי   •
בור כאשר מתוכם שלושה  ה ציקטים של מבנה חינוך ו/או מבנ( פרויי5האחרונות על חמישה )

הרשויות ומאת מכון בדיקה(    ( פרויקטים הסתיימו )לרבות התקבלו לגביהם אישורים מאת3)
 .מ"ר לפחות 1,500וכל אחד מהם הנו בהיקף של 

 

 : בדלבנייה חדשה בל חהטר שכר

 

 

 

 

 

 אבני דרך לתשלום התמורה :

 אחוז התמורה  אבן דרך

ואישור לתכנון  ראשוניות  הנחיות  ירוקה  מתן  בניה    עבור    נספח 

 יצוב  כנית עת
20% 

 30%  ון התעדהממכ מקדמי  קבלת אישור

 30% כניות למכרז ואישור תכנון לפי ת -אישור שלב א' 

 20% קבלת אישור סופי לביצוע  –ב'  אישור שלב

 100% סה"כ

 

 :  תכולת השירותים

 עיצוב מתן הנחיות ראשוניות לתכנון ואישור נספח בניה ירוקה לתכנית  .1
, חקירות  ביקורים באתר מין,והמזיכל, נציג העירייה ר ן האדהמתכנ לימוד הפרוגראמה עם

 מוקדמות. 
 בדרישות בניה ירוקה.  מידה מסירת נתונים ליועצים עבור מרכיבי העבודות לע

עבור תכנית עיצוב ואישורו כולל נספח טרמי לפי הצורך, והכל בכפוף   הגשת נספח בניה ירוקה
 ש רם הנדהכוכביועל פי דירוג    ית ת"א יפולהנחיות עירי

 מכת המבנה. להס פרוגרמה תפקודיתהכנת 
 אישור מקדמי לבניה ירוקה לתקב .2

 . הבניה הירוקה  למכרז לבדיקת הטמעת דרישותצים האדריכל והיוע תוכניות בדיקה ואישור  
  שלב א' ממכון התעדה קבלת אישור

 לפרויקט.   5281קן  תעד לקבלת ליווי להסמכה  ו  עבודה מול מכון התעדה
 מכון ההתעדה ביצוע מלב ב' שור שלקבלת אי .3

   לפרויקט.  5281תקן  עד לקבלת ליווי להסמכה  ו  המול מכון התעדודה עב
 בלנים והגשתן למנהל. ת הקהכנת תשובות לשאלו

 קבלת אישור מכון התעדה.  כולל כלל הביקורים הנדרשים באתר וכל הנדרש לטובת
 וד. יקה ואישור של חומרים וצייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בד

 היועצים.  אום  נה ואישור גמר ביצוע בתב ת המלבק
 מתן הנחיות ותיקונים למנהל ולמפקח באתר.כה הדר

 עלות/ בש"ח פאושלי לפני מע"מ בינוינה במ"ר שטח הף מבהיק

 25,000 מ"ר  3000עד 

 35,000 "ר מ 3000מעל 

 40,000 מ"ר  5000מעל 
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 אגרונום/אילנאי  1.4.2.4

 תנאי סף : 

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  –נציגו  –מציע בעצמו ,ובאם הינו תאגיד 

 
ופ   -ניסיון אישי של היועץ • בייעוץ  ניסיון  ליקוח בתחום הטיפול  בעל  ובעצים,  בות  רבצמחייה 

( פרוייקטי בנייה כאשר מתוכם  10ש השנים האחרונות על עשרה )ך חמ העתקה וכריתה( במהל
( עצים ומעלה עבור כל פרויקט,    20יפו בהיקף של  -עו בעיר תל אביב ( פרויקטים בוצ5חמישה 

 וקיבלו את אישור  האגרונום העירוני .  
 

 : ה בלבדשכר טרחה לבנייה חדש

 מע"מ  עלות בש"ח לפני ת עבודהתכול

  קומפלט  -עצים  20  עד  סקר עצים וערכיות

  קומפלט  -עצים  50סקר עצים וערכיות עד 

  קומפלט  -עצים  80 סקר עצים וערכיות עד

  קומפלט  -עצים  100סקר עצים וערכיות עד 

 75 עצים   100  -עבור כל עץ נוסף מעבר ל

 210 לשעה   -  )ליווי בשטח(  ליווי ביצוע עבודות 

 

 :  התמורהרך לתשלום דאבני 

 רותהשי סוג

 

 אחוז הביצוע 

עצים  סקר  והוצאת  וערכיות,    עריכת  שווי  טבלאות  כולל 

 י ערך חלופי וכל הנדרש. תצלומים, שוו

 

65% 

אישור סקר העצים  עריכת מפרטי שימור/העתקה ו

 ע"י פקיד יערות 

5% 

 25% פיקוח צמוד  

 5% מסכם הוצאת דוח 

 100% סה"כ 

   :תכולת השירותים
 ם שינויים מול אדריכל. תיאוהשתתפות בישיבות כולל  .1
  ה לדרישות פקידוח בהתאמוהפיתהבינוי  עריכת תוכניות הסקר על גבי רקע מדידה ותוכנית  .2

עית של האדריכל ויתר היועצים אביב כולל הנחייה מקצו  -כללי עיריית תלהיערות ועפ"י 
 זרות ככל שידרשו(.  כות חו)כולל ערי

 רוני או פקיד היערות הארצי ע"פ הנדרש.העי אישורו ע"י פקיד היערותואישור סקר העצים   .3
 דרש.תצלומים, שווי ערך חלופי וכל הנ כיות,ווי וערעריכת חוברת סקר כולל טבלאות ש .4
צי  קיד היערות העירוני או פקיד היערות הארעריכת מפרטי שימור/העתקה ואישורם ע"י פ .5

 הנדרש.  ע"פ
 היערות הארצי ע"פ הנדרש פקידקיד היערות העירוני או פטיפול בהתנגדויות בהליך ערר  .6
 העתקה.     ו/או רש לטובת רישיונות כריתה, מפרטי שימורטיפול בכל הנד .7
היערות על פי  ם עם פקיד כולל סיורי ,קיום סיורי תכנון בשטח על פי הנדרש על ידי מנה"פ .8

 הצורך. 
כולל הנחיית מנה"פ(. פ ור/העתקות/כריתות עצים )הגעה לשטח ע"פיקוח על ביצוע שימ .9

 דוח מסכם. צאת הו
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 יועץ אקוסטיקה  1.4.2.5

 :  תנאי סף

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  – נציגו –מציע בעצמו ,ובאם הינו תאגיד ה

הנדסאי  –הכשרה   • ו/או  והאדריכלים/ההנדסאים   מהנדס  המהנדסים  בפנקס  הרשום 
 והטכנאים. 

ויי  -של היועץ  ניסיון אישי • ניסיון בתכנון    השנים חמש  חום האקוסטיקה במהלך  בת  עוץבעל 
שלושה    נה חינוך ו/או מבנה ציבור כאשר מתוכם( פרוייקטים של מב5האחרונות על חמישה )

 מ"ר לפחות.  750( פרויקטים הסתיימו וכל אחד מהם הנו בהיקף של 3)

 : לבנייה חדשה בלבדשכר טרחה 

ללא  אחוז שכ"ט מעלות המבנה  פיתוח   לא כולל -מ"ר בינוי  
  תוחיפ

י מ"ר בינו 2500עד   0.15% 

 0.12% מ"ר בינוי   2500מעל 

 לתשלום התמורה : אבני דרך

אחוז   אבן דרך

 מהתמורה

 25% ייעוץ מוקדם  

 40% הגשת דו"ח סביבתי מפורט 

 25% אישור תוכניות לביצוע 

 10% דו"ח מסכם –  4פיקוח עליון וקבלת טופס 

 100% ה"כס

 :  תכולת השירותים

 ון מוקדם:תכנ - א. שלב 1

ה לימ  1.1 העירייפרווד  נציג  האדריכל,  המתכנן  עם  חקירות  גראמה  באתר,  ביקורים  והמזמין,  ה 
 ת. מוקדמו

 מסירת נתונים ליועצים.   1.2

 תכנון סופי:  -. שלב ב 2

 בקרה  על  תוכנית סופית בתאום עם יועצים.  2.1

 בכל הקשור לאקוסטיקה.  טהפרויק  כניות והמפרטים של יתר מתכנניבדיקה ואישור התו 2.2

 תכנון מפורט:  -לב ג . ש3

 מפורט ונספח אקוסטי סביבתי.  הכנת דוח אקוסטי 3.1

 פרטים ופרטים והמלצה על חומרים וציוד אקוסטיים כנדרש. הכנת מ 3.2

 תאום תוכניות עם היועצים. 3.3

 עליון: פיקוח  -. שלב ד 4

 יון. ח עלים הנדרשים במסגרת פיקורכולל כל הביקו 4ידות אקוסטיות לטופס עריכת מד 4.1

 ות. עבודות הפיקוח העליון והמדידות האקוסטי הכנת חוות דעת המסכמות את ממצאי 4.2

 עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע המבנה והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע.  4.3

 ים טכניים.  כנת מפרט ה 4.4

 ם היועצים.וקבלת המבנה ואישור גמר ביצוע בתא  4.5
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 עה וץ תניוע 1.4.2.6

 :  תנאי סף

 נדרש לעמוד בתנאים הבאים:  –נציגו  –מציע בעצמו ,ובאם הינו תאגיד ה

 הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  מהנדס אזרחי –הכשרה  •
ם תכנון תנועה והסדרי  עוץ בתחוכנון וייבעל ניסיון במתן שירותי ת  -ניסיון אישי של היועץ   •

חמ במהלך  האחרונות  ש תנועה  )לחמיש  , השנים  פרוייקט5ה  מבנה  (  ו/או  חינוך  מבנה  של  ים 
   מתוכם אחד מהם בוצע בעיר תל אביב יפו. ו  הסתיימוש( פרויקטים 3שלושה )כאשר , ציבור

 

 : לבנייה חדשה בלבדשכר טרחה 

 : עבור ייעוץ דרכי גישה 

 סכום פאושלי בש"ח לפני מע"מ   לל פיתוחלא כו - מ"ר בינוי 

מ"ר בנוי  002,0-0  10,000 

מ"ר בנוי   0005-012,0,  14,000 

 16,000 מ"ר בנוי ומעלה  5,001

 עבור תכנון חניונים:

שכר יסוד  מכסת  
 במבנים )₪( 

מכסת שכר יסוד  
 במגרשים פתוחים )₪( 

 3,900 11,720 מקומות חנייה  5עד 

 385 1,170 ף מקום נוסלכל  -יהמקומות חני 6-20

 315 935 ל מקום נוסף כל  -מקומות חנייה 21-100

 לכל מקום נוסף  -מקומות חנייה  101-250
585 

195 

לכל מקום נוסף  -מקומות חנייה  500-251  350 115 

לכל מקום נוסף  -מקומות חנייה 1000-501  
230 

80 

 36 110 לכל מקום נוסף  -מקומות חנייה 1000 -למעלה מ
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 רך לתשלום התמורה :אבני ד

 ורה ממהתאחוז  אבן דרך

 40% מוקדם   תכנון 

 40% ון סופי תכנ

 15% ברשויות  סופי  בתכנון טיפול

 5% יקוח עליון  פ

 100% סה"כ

 

 :  ת השירותיםתכול

 תכנון מוקדם: -. שלב א 1
ת  חקירו  ים באתר,לימוד הפרוגראמה עם המתכנן האדריכל, נציג העירייה והמזמין, ביקור   1.1

 מוקדמות. 
  . מסירת הנחיות ליועצים 1.2

 י: סופתכנון  -. שלב ב 2
 צורך אישור תכנית העיצוב.הכנת תוכנית  תנועה ע"פ הנחיות אגף התנועה ל 2.1
 ם תוכניות עם היועציםתאו 2.2

 תכנון מפורט:  -. שלב ג 3
 ב. ת תל אביהכנת נספח תנועה ואישורו לפי הנחיות משרד התחבורה ועיריי  3.1
 . מנהלן לשאלות הקבלנים והגשת להשתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות  3.2
 . רדיוסי סיבוב, מדרכות במידת הצורךתכנון חלופות לחניה, כולל: סידור החניה,  3.3
קביעת עקרונות של שיטת החניה, רוחב נתיבים, רדיוסי סיבוב, מיקום אבני שפה והתחברות    3.4

 רךמידת הצולדרכים הקיימות. ב
 טיפול באישור התוכניות ברשויות.  3.5
ח   3.6 לרכב  לכניסה  אירופתרון  אש,  שפהם,  להעלאה  כיבוי  מקומות  עבור  וכן  חח"י  והורדת  , 

 תלמידים. 
 ליון:פיקוח ע -. שלב ד 4

 כה מתן הנחיות ותיקונים למנהל ולמפקח באתר.הדר 4.1
הביקורים  4.2 כלל  כולל  באתר,  התנועה  מרכיבי  ביצוע  של  עליון  באתר  פיקוח  וכל   הנדרשים 

 תר.לא  4ופס הנדרש לטובת ט
התוכנ  4.3 המבנהיות  עדכון  ביצוע  בזמן  שבוצעו  לשינויים  גמר    בהתאם  לאחר  למנהל  והגשתן 

 הביצוע. 
 תאום היועצים. ר גמר ביצוע באישו 4.4
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 אדריכל נוף 1.4.2.7

 :  תנאי סף

 אים: נדרש לעמוד בתנאים הב  –נציגו  –ובאם הינו תאגיד  ,מציע בעצמוה

 כלים.ם והאדרידסינאדריכל הרשום בפנקס המה –הכשרה  •
וייע  -שי של היועץן איניסיו • וץ בתחום אדריכלות נוף במהלך  בעל ניסיון במתן שירותי תכנון 

לחמיש  חמש האחרונות  )השנים  ציבור 5ה  מבנה  ו/או  חינוך  מבנה  של  פרוייקטים  פרויקט  (   ,
מו  י ( פרויקטים הסתי3כאשר מתוכם שלושה )  אחד שכלל תכנון נופי חיצוני של מרחב ציבורי,

נון מרפסות  ואחד מהם לפחות כלל תכמלש"ח לפחות,    1ביצוע( של  קף )מהם הנו בהיוכל אחד  
 נים .  חיצוניות / גגות מגונ

 

 : יה חדשה בלבדלבנישכר טרחה 

 אחוז שכ"ט מערך ביצוע   עלות פרקים פיתוח בש"ח  

0-780,000 5% 

780,001-1,500,000 4.60% 

1,500,001-2,500,000 3.80% 

2,500,001-4,500,000 3.50% 

 3% ומעלה  4,500,001

 

 אבני דרך לתשלום התמורה :

 מהתמורה אחוז  ן דרךאב

 10% תוכנית עיצוב הכנת כולל  כנון מוקדםת

  תכנון סופי 

 10%   תוכניות סופיות      

 10% ור משה"ח( תוכניות לרשויות וטיפול באישורן )תוכנית עיצוב ואיש 

  ט ן מפורתכנו

 35% מפורטות  כניות עבודה ות     

 12% מדן מפרט, כ"כ ואו     

 77% סה"כ תכנון

 23% יקוח עליון ובדיקת חשבונות פ

 100% סה"כ

 40,41,42,44,51: םרלוונטייפרקים 
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 :  תכולת השירותים

 תכנון מוקדם:  -שלב א  .1
תר,  אורים בביק והמזמין, כל, נציג העירייה לימוד הפרוגראמה עם המתכנן האדרי .1.1

 מוקדמות.  חקירות 
 דות פיתוח. כנת אומדן משוער של עלות עבונתונים ליועצים והירת מס .1.2

 תכנון סופי:  -. שלב ב 2

תאום עם יועצים, כולל כל הנדרש לאישור התוכניות מול אדריכל  הכנת תוכנית סופית ב  2.1
 העיר. 

 במתחם. ת העבודות עדכון האומדן המשוער של עלו 2.2

 . סופיתוכנית עיצוב עד אישור לפיתוח  יות תוכנ 2.3

 ן מפורט:תכנו  -שלב ג . 3

ע  3.1 כולל תוכנית צמהכנת תוכניות  לביצוע העבודה  ומוסברות, כדרוש  חיה  בודה מפורטות 
 והשקיה. כולל תכנון מרפסות גג, וכל הנדרש לקבלת היתר בניה. 

 ות. המפורטת התכנון יבי לעבודוהכנת כתבי כמויות, ואומדן תקצ 3.2

 ם תוכניות עם היועצים.ותא 3.3

הבניין והפיתוח, שילוב והתאמת    ם המתארים את המלאכות וחומריהכנת מפרטים טכניי  3.4
 ת מכרז קבלנים לביצוע המתחם. מפרטים סטנדרטים כנדרש לעריכ

 פ.השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנה"  3.5

 כפי שיידרש לביצוע .  ,שלימיםים מופרט  ת תוכניותהכנ 3.6

 ת עבודה.  יתוח מפורט ותוכניפ 3.7

 עליון:פיקוח  -שלב ד . 4

 הדרכה מתן הנחיות ותיקונים למנהל ולמפקח באתר. 4.1

ולמסמכים    4.2 לתוכניות  בהתאם  רכיביו  של  היצור  ובמפעלי  באתר  הביצוע  של  עליון  פיקוח 
המאושרים המנהל  האחרים  בי  ע"י  התלרבות  שהקיקונ צוע  לפני  בים  בין  בהם  חייב  לן 

 האתר.  סירתמ

 שור של חומרים וציוד. המלצה לגבי בחירה, בדיקה ואייעוץ ו 4.3

 וצעו בזמן ביצוע והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע. עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שב  4.4

 קבלת האתר ואישור גמר ביצוע בתאום היועצים. 4.5
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 ת יועץ נגישו 1.4.2.8

 :  סףתנאי 

בפנק  –  הכשרה • רישום  לנגישות מתו"ס במשרד ס המ בעל תעודת  או במשרד    ורשים  העבודה 
 . לכלההכ

היועץ • של  אישי  חמש    -ניסיון  במהלך  נגישות  בייעוץ  ניסיון  בלפחות  בעל  האחרונות  השנים 
 לל מעלית(.מ"ר לפחות )כו  1,000( מבני חינוך שכל אחד מהם היה בהיקף של 10עשרה )

 

 : דבדשה בליה חלבניטרחה שכר 

 נוי  מ"ר ב  1-מחיר בש"ח ל יתוח  לל פלא כו -מ"ר בינוי  

נוי מ"ר ב  2,000-0 ₪ למ"ר   6   

מ"ר בנוי   5,000-2,001 ₪ למ"ר  4   

₪ למ"ר   3 עלה מ"ר בנוי ומ 5,001  

 

 אבני דרך לתשלום התמורה :

 מהתמורה אחוז  אבן דרך

 30% הגשה  תוכניות

 50% מפורט תכנון 

 20% 4 ופסטל  ישורא  תןמ, עליון פיקוח

 100% סה"כ

 

 :  לת השירותיםתכו

 

 תכנון מוקדם: -. שלב א 1

 באתר, חקירות מוקדמות.  ימוד הפרוגראמה עם המתכנן האדריכל, נציג העירייה והמזמין, ביקוריםל 1.1

 הכנת מסמך הנחיות למתכנן .  1.2

 תכנון מפורט:  -. שלב ב2

 .כניות עם היועציםתאום תו 2.1

 . מים, לביצוע המבנה והפיתוחמשליאדריכלות ופרטי בנין    תתוכניוור  איש 2.2

 מבנה והפיתוח.ר עבור ביצוע הגישות להיתהעברת אישור נ 2.3

 פיקוח עליון: -. שלב ד 3

 הדרכה מתן הנחיות למנהל ולמפקח באתר.  3.1

  4טופס    לטובת   נדרשוכל ה יקורים הנדרשים באתר של ביצוע המבנה באתר, כולל כלל הב  פיקוח עליון  3.2
 למבנה. 

 נגישות .   דיקה ואישור של חומרים וציודבחירה, ב לצה לגביוהמ  יעוץ 3.3

 ביצוע בתאום היועצים. קבלת המבנה ואישור גמר 3.4
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 ייעוץ מעליות  1.4.2.9

 :  סףתנאי 

 

 באים: נדרש לעמוד בתנאים ה  –נציגו  –ובאם הינו תאגיד המציע בעצמו 

 והאדריכלים.  המהנדסים רשום בפנקסת הואזרחי/חשמל/מכונמהנדס  –הכשרה  •

 יועצים    3 לפחות שלצוות רדו  ציג כי במשעל המציע לה •

עבור מבני ציבור ו/או מבני  ותחזוקה שלהן  בייעוץ מעליות  בעל ניסיון    -ניסיון אישי של היועץ •

 לך שלוש השנים האחרונות. ( פרויקטים במה 5נוך ואשר ייעץ ותכנן לפחות חמישה ) חי

 

 : : טרחה שכר       

 ניתוח שכ"ט  אחוז ביצוע 

 עלות המעלית  4%

 

 :דרך לתשלום אבני

 אחוז הביצוע   סוג השירות

 10% תכנון מוקדם 

  תכנון סופי 

 10% תוכניות סופיות ואפיון מתוקן 

 10% תוכניות לרשויות וטיפול באישורן  

  תכנון מפורט 

מפורטות וחישובי מתקן תוכניות עבודה   35% 

ואומדן  מפרט, כ"כ  12% 

 77% סה"כ תכנון 

וח עליון פיק  23% 

כסה"  100% 
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 :  תכולת השירותים

 
 תכנון מוקדם:  -שלב א  .א

a.   הפרוגרמה עם המתכנן האדריכל,  ביקורים באתר, חקירות מוקדמות. לימוד 

b.  .קביעת סוג המעלית, מידותיה, אופן פעולתה ותפקודה 

c. ת תוכנית בתיאום עם היועצים. הכנ 

 תכנון סופי: -שלב ב  .ב

a.  קביעת גודל הפיר וחדר המכונות הדרושים למעלית והכנת תוכניות סופיות בתאום עם

 יועצים. 

b. ם נציגי העיריה. אישור התוכניות ע 

c.  . גיבוש  אומדן משוער 

 תכנון מפורט:  -שלב ג  .ג

a.   ,הכנת מפרט טכני וכ"כ ליצור המעלית 

b. שתן למנה"פ. נים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגהשתתפות בסיור קבל 

c.  .הכנת הסכם שרות בין חברת המעליות והמזמין 

 פיקוח עליון:  -שלב ד  .ד

a.  ולמפקח באתר.הדרכה מתן הנחיות ותיקונים למנהל 

b.  למבנה.  4פיקוח עליון אתר, כולל כל הביקורים הנדרשים וכל הנדרש לטובת טופס 

c.  טכני. ואישור של חומרים וציוד עפ"י המפרט היעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה 

d.   .ביצוע בדיקות קבלה סופיות למעלית ובדיקת המעלית לפני תום שנת האחריות 

e. פעלת המעליתים להסיוע בקבלת אישור מכון התק. 
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 ספח ז' למכרז נ

 

המציע בהתאם לתנאי הסף הקבועים בנספח ו'  קודם של סיון  ינ פירוט 
 שת הצעתו בהתאם לתת המאגר אליו מוג ו

יש למלא לכל אחד   –ע ר יועצים של אותו מציהצעה עבור מספגשת במידה ומו
 טבלה זו מהם בנפרד 

 __________ _ ____גר אליו מוגשת ההצעה : _________ תת המא

 

תיאור העבודות   דות העבו  מזמין
 שניתנו 

של   כספי  היקף 
 הפרויקט 

במ"ר   היקף 
 של הפרויקט 

מת ן  תקופת 
 –השירותים  

התחלה   מועד 
בצורת   וסיום 

 שנה  חודש +

של   קשר  פרטי 
 מזמין העבודות 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 ו. לצרפ או אישור נוסף יש ךמסמ  באם נדרש על פי תנאי הסף

 

 על פי דרישות תנאי הסף יש לפרטו להלן : באם נדרש מידע נוסף

 

 _______________________________________________________ _________________ _ 

__________________ ____________________________________________ ___________ 

 ___________________ ______________________ _____ ___________________________ 

_______________________________________________ ________________________ __ 
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_______________ _____________________________________ _____________________ 

 ______________________ ____________________________________ _______________ 

_ _____ ___________________________________________________________________ 

 

 

 _______ ______________________ ________   וחותמת המציע:   חתימה

 

  _____ ______________יע : ___________________ ת.ז. ורשה החתימה מטעם המצשם מ

  

 ____________ _____חתימת מורשה החתימה : _ 

 

  החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________  מורשהשם 

  

 __________ מורשה החתימה : ________ חתימת

 

 דין עורךאישור 

 

הח" ____________אני  עו"ד  _________________מ,  מרחוב   _______ רשיון  מספר   _  ________

_____ ביום  כי  בזה  הופיע/ה  _ ____מאשר  ת.ז.  בפני  ________   _____________________ גב'/מר 

גב'/מר ____________ וכן   _________________ ________ ת.ז.  בפני  __________  וחתמו   ______

אני מאשר    ציע הנו תאגיד,ים את תוכנו ואת משמעותו. אם המשהובהר לי כי הם מבינסמך זה, לאחר  על מ

ע  נחתמה  ההצעה  כי  מבזאת  שלו"י  כדין  חתימה  את  התאג  רשי  המחייב  באופן  סמכותם,  ובמסגרת  יד, 

 התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 

 ___ ______________ דין חתימת עורך ה                 
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 ז ' למכרנספח ח

 שעות פליליות תצהיר בדבר העדר הר

 

 _______ הח"מ  ת.ז.  אני  לאחר  _____  אהשהוז___________  לומר  עלי  כי  האמרתי  אהיה  ת  וכי  ת 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 

קש  מציע"( שהוא הגוף המב"ה  –__ )להלן  ______________________הנני נותן תצהיר זה בשם   .1
עם   ובצרון  להתקשר  עזרה  לשיכוןחברת  )להלן  בע  חברה  אני מצהיר/  –"מ  כי"החברה"(.  הנני    ה 

 זה בשם המציע.  תצהירמוסמך/ת לתת 

ו/או מי ממורשי החתי .2 ו/או מי ממנהליו  כי המציע  מה שלו לא הורשעו בעבירה  הנני מצהיר בזאת 
קלו עמה  שיש  אפלילית  פליל ן,  בעבירה  מרמו  בעבירת  הכרוכה  ההגבלים  ית  חוק  על  עבירה  או  ה 

בעהעסק שבוצעה  )יים,  ת10שר  של  להכנתו  שקדמו  השנים  י  יצהיר(  למיטב  וכן,  לא  דיעתיזה,   ,
ע בגין  משפטיים  הליכים  או  פלילית  חקירה  לעיל  המנויים  מבין  מי  נגד  פלילית  מתנהלים  בירה 

 מפורט להלן: ים כמעט ההרשעות בעניינ כאמור. הכל ל

_____________________ ____________________________________________ ____ 

 ______________________________ _ _________________ _____ ________________ 

__________________________________________________________ ___________ 

___________________________________________________________________ __ 

 

לפ יש  כאמור  הרשעות  שיש  וא ככל  הרשעה  כל  תוך רט  המירבי  באופן  נסיבותיה  כלל  חסות  יהתי   ת 
 רה, מועד פסק הדין, תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום. העבי  למועד  ביצוע

 

 י דלעיל אמת.  להלן חתימתי ותוכן תצהיר זה שמי,

 

 

         ___________ _________ 

 חתימת המצהיר                  

 

 

לא __הריני  ביום  כי  _____ שר,  מר/גב'  בפני  הופיע  שכתובתו  _ __________,   ,______
שמספ______ ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אשר   / אישי  באופן  לי  המוכר  רה ________________ 

הצהיר את האמת  ר שהזהרתיו כי עליו להמועמד, ולאח  בשם  מוסמך לתת תצהיר זה_________________, וה
 י. ו בפנרו דלעיל וחתם עלייתצה בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונותונשים הקבועים וכי יהיה צפוי לע

 

_______________________      ___________________________ 

 ותמת + חתימת עוה"דח       תאריך   
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 ט' למכרז  נספח
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 רז למכ נספח י'

 של המציע   הצעת המחיר 

 

 לכבוד: 

 רה עזרה ובצרון בע"מ חב 

 

ם  ים ויועצים בתחומי נ מתכנ להקמת מאגר    1280מס'    פומבי סגרת  מ מכרז  עת מחיר  הצ   הנדון: 

 ים עבור חברת עזרה ובצרון בע"מ שונ 

 

בעיון   לאחר שקראתי/נו  החתום/מים מטה,  הצעות,  אני/אנו  להציע  ההזמנה    סכם המסגרת ה את 

נספח  ו על  המכ יו  וצרופו יתר מסמכי  נספחיהם  על  ההנח רז  בזאת את אחוז    ה הבא תיהם, מציעים 

 שת הצעתי : ו מוג תאם לתת המאגר אלי ה ' ב ז חוזי שכר הטרחה שהמצורפים כנספח  לא בהתאם  

 

 

 בספרות : % ______________________________________________ 

 

 

__ _______________________ 

       + חתימה שם
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 סגרתנוסח הסכם מ -ב'  פרק

 2022אביב ביום ___ לחודש ___ שנת   שנערך ונחתם בתל 

 

 בע"מעזרה ובצרון חברה לשיכון             בין:

 יפו   -( תל אביב 4בניין אמפא )קומה , 9ר רחוב המסג        

 ( ברה""עזרה ובצרון" או "הח)שתיקרא להלן:        

 -   מ צ ד   א ח ד -

 

 __ פ./ע.מ. ______________________ ח.________        לבין:

 ___________ _____ מרחוב _________________                                                 

 ( "היועץ")שייקרא להלן:                                 

 -   מ צ ד    ש נ י -

 

חר ולהיכלל במאגר  מועמדותו ונב   ש אתויועצים והיועץ הגיחברה הקימה מאגר מתכננים  וה הואיל:

רפת להסכם זה כנספח א' ומהווה  הצעת היועץ מצוקטגוריה של ________________ )  תחת

 י נפרד ממנו(;ת ק בלחל

שו איל:והו לפרויקטים  הנוגעים  לעת  מעת  עבודה  הזמנות  היועץ  לידי  להעביר  מעוניינת  נים  והחברה 

 פו;י-ברחבי העיר תל אביב

מעוהצדדי והואיל: להסדים  ביוניינים  היחסים  מסגרת  את  כמפור ר  זה  חוזה  לתנאי  בהתאם  ט  ניהם 

 להלן; 

 :ןמכדלקהובהר, הותנה והוסכם בין הצדדים לפיכך 

 

 כללי  .1

 זה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. א לחוהמבו 1.1

 מן החוזה: שך, מהווים חלק בלתי נפרדהנספחים המפורטים להלן ואלו המצוינים בהמ 1.2

היו  -א' ספח נ 1.2.1 נספחיההצעת  על  ת   עץ  נאי  לרבות 

  ;המכרז

 י היועץ;שור קיום ביטוח אי -' בנספח  1.2.2

 דר תביעות; עעל ההצהרה   -'גנספח  1.2.3
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 התחייבות לשמירה על סודיות;  -'דנספח  1.2.3

 יינים; התחייבות להימנעות מניגוד ענ   -'הנספח  1.2.3

 

שני הצדדים,   ו מרגע חתימתם על ידי לחוזה זה, יהורפו  ספחים נוספים, שיצוכל נספח או נ 1.3

 החוזה. חלק בלתי נפרד מן  

ות חלק מחייב של החומהו  תרות שניתנו לסעיפים השונים אינן הכו 1.4 נוחיות  וזה  ניתנו לשם 

 בלבד.

 ן רבים ולהיפך. בכל מקום בחוזה שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשו 1.5

 הגדרות .2

 ת המפורטת לצידם:הבאים המשמעו  נחיםבחוזה זה יהיו למו 

שתימס -מנת עבודה" "הז עבודה  והזמנת  היועץ  לידי  הפרויקט,  ר  מהות  יוגדר  בו 

ל ההיקפו,  שיר ז וח  לביצועו,  המנים  ו/או  ותי  פרט  וכל  יועץ, 

הסכם מסגרת זה    מכוחדרישה נוספת. מובהר כי הזמנת עבודה  

ם  סמכיעל ידי הגורמים המו הזמנה אשר תיחתם  אך ורק    תהא

 של החברה; 

עם ביצוע  עם החברה בקשר  מתכננים יועצים נוספים שיועסקו   -"מתכננים ויועצים" 

 ה;עבודות מושא הזמנת עבוד

י -האתר" " בו  בהזמנת  בוצע  האתר  יפורט  מיקומו  ואשר  הפרויקט 

 העבודה; 

ע -"הקבלן"  ייבחר  אשר  הראשי  העבודהקבלן  לביצוע  החברה  ידי  ות  ל 

 דה; מושא הזמנת העבו

עזרה    מי -"הנציג"  ידי  על  עזרה שימונה  כנציג  לשמש  לעת  מעת    ובצרון 

לצרכי   בובצרון  זה  בהסכם  שמדובר  מקום  זה.    עזרה הסכם 

 ; הנציגמשמע גם  –ובצרון 

השירותים אותם יידרש היועץ לבצע בהתאם לתחום מומחיותו   -"השירותים" 

 לבחירתו למאגר; ובהתאם 

 ות במאגר יכללההתקשרות ותקופת ההמהות  .3

לי 3.1 תמסור  ובצרון  שירותיעזרה  לביצוע  עבודה  הזמנות  בפרועץ  ספציפיים  אשר  ם  ויקטים 

 . יפו-יריית תל אביבעבור  החברה יוזמת ומבצעת ע

לחייבה   3.2 כדי  בו  מציעים  בהכללת  או  המאגר  הקמת  בעצם  אין  כי  להבהיר  מבקשת  החברה 

והשיל העבודות  כל  את  עבודות  העביר  ו/או  כלושיררותים  בהיקף  בכלל  ותים  או  שהו 

למכרז כי מובהר להם שאין כל  צם הגשת המענה  וליועצים, והמציעים מצהירים בע  למתכננים
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ים לביצועם בהיקף כלשהו ו/או בכלל. ההחלטה בדבר שירות להעברת עבודות או    יבותהתחי 

 ול דעתה החברה.והיועצים תהא מסורה לשיק  הפניית העבודה לביצוע המתכננים

החברעל   3.3 האמור  את  אף  לפצל  רשאית  תהא  בין  ה  העבודות  או  השירותים  מספר  ביצוע 

ו דמתכננים  שיקול  פי  על  המאגר  מתוך  ביה עתה  יועצים  לשלב  וכן  מספמוחלט    יועציםר  ן 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.    –בביצוע עבודות או במתן שירותים 

מב 3.4 לצורך  תידרש  שבהם  תנאים  מקרים  השירותים  וייחודיים,נוספתן  סף    ים  דרישות  כגון: 

רישיוננוס או  היתרים  של  קיומם  קפות,  של  קיומם  ספציפיות,  ות,  השתלמויות  או  ורסים 

תהא רשאית החברה לפנות לכל המתכננים והיועצים    –יים  ייחוד נוספות, ביטוחים    תבויוער

 דרישות הנוספות.  מהם הצעת מחיר בשים לב ל מתוך תת המאגר על מנת לקבל

צוע עבודות או  מתכנן/היועץ אשר ייבחר לצורך בית לנהל משא ומתן עם החברה תהא רשאיה 3.5

 מתן שירותים ספציפי. 

עבודה או לצורך מתן שירותים שילוב של מתכנן/יועץ    ביצוערה בו נדרש לצורך  קי במ מובהר כ 3.6

להודיע    –משנה   היועץ  במתחייב  החלטה  תתקבל  בטרם  מלחברה  העבודה  העברת  יהו  דבר 

  רה נתונה הזכות ל אסמכתא אשר תידרש על ידה. לחבשנה, ולהמציא לחברה כמתכנן/יועץ המ

 כנן/יועץ המשנה. תת המהבלעדית להחליט האם לאשר את זהו

שונים  הש 3.7 בשלבים  להתבצע  ויידרשו  יכול  העבודה  הזמנת  מושא  יבצעם    –ירותים  והיועץ 

 ת העבודה. תאם לשלבים שיוגדרו בהזמנבה

ירותים, וכי  ליועץ בלעדיות כלשהי בביצוע הש  ובנספחיו כדי להקנות  אין בהסכם זה  ר כימובה 3.8

שלבעז כל  לבצע  רשאית  תהא  ובצרון  יוה של    רה  באמצעות  אחעבודות  או  עץ  בעצמה,  או  ר 

ע  העבודות,  ביצוע  לאחר  ו/או  במהלך  עת,  בכל  כלשהו  ג'  צד  דעתה  באמצעות  שיקול  פי  ל 

 הבלעדי. 

ו  היקף כלשהו של הזמנות עבודה ו/את כי יימסרו לביצועו  ה אינה מתחייב החברידוע ליועץ כי   3.9

 בכלל. 

והיועת 3.10 המתכננים  עם  ההתקשרות  במאגר ש צים  קופת  להיכלל  של  תהא    יזכו    24לתקופה 

ועד למקסימום  חודשים. תקופת ההתקשרות תוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה  

וזאת למעט במחמש שנים במ וליועצים  בו תודיע החברקרה  צטבר,  על החלטה  ה למתכננים 

ה על  טהחל  ום לפני סיומה או במקרה בו תתקבלי   30פציה וזאת  שלא לממש את תקופת האו 

 ן המאגר.ועץ מהסרת מתכנן/י 

א 3.11 עבודות  ביצוע  במהלך  נמצא  אשר  מתכנן/יועץ  כי  מובהר  האמור  אף  שירותים  על  מתן  ו 

סיים את ביצוע  המתכנן/היועץ רשאי ל  לא יהא  –סיום  כדי  ללותו במאגר תגיע לותקופת היכ 

 . ההחבר לאחר סיומן המלא וקבלתם על ידי  שירותים אלא רקהעבודות או מתן ה

תהא   3.12 בהודעה,    רשאית החברה  שתיקבע  לתקופה  עבודה  הזמנת  הקפאת  על  ליועץ  להודיע 

בהתאם   יפעל  אוהיועץ  שתועבר  שבהודעה  ההקפאה להוראות  בתקופת  זכאי  לא    ליו.  יהיה 

תהא החברה  לב עד לסיומה,  ם. בסיום תקופת ההקפאה או בכל שעץ לכל תמורה או תשלו היו

עץ לשוב למתן השירותים תוך ביטול  ת ליו ( להורו1הבאות: )  םדרכירשאית לפעול באחת מן ה
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חלוטה תוך  ע ליועץ כי ההקפאה הופכת  ( להודי3( להאריך את תקופת ההקפאה )2ההקפאה )

 העבודה. מנת  ביטול הז

קת ההתקשרות  ע ליועץ על הפסלעיל, החברה תהא רשאית להודי  3.10על אף האמור בסעיף   3.13

 ימים מכל סיבה שהיא.   30ה מראש בת בהודע ת, או בכלל, וזאת י פציפ עמו, בהזמנת עבודה ס 

ותר מן הנסיבות  כנן או יועץ בשל אחת או יהחברה תהא רשאית לגרוע מן המאגר מתכמו כן,   

, ואלה  ן לו האפשרות להעלות את טיעוניוולאחר שתינת   ,ים מראשימ  7בהתאם של  ות,  הבא

 הן : 

להת .12.1.1 הקבלן  או  המפקח  מאת  תלונה  השירותים  א גבי  קבלה  מתן  יד ופן  י  על 
 המתכנן/היועץ, והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. 

ן  היועץ בדבר אופן מתרוניים מולם עובד המתכנן/ התקבלה תלונה מאת הגופים העי .12.1.2
 יתית ומהותית., והתלונה התבררה כאמ ירותים על ידוהש

מאת .12.1.3 תלונה  המהנדסים  התקבלה  של    לשכת  פעילותו  בדבר  והמתכננים 
 ם נשוא מאגר זה. ירותיועץ במסגרת מתן השי נן/ההמתכ

 המתכנן/היועץ חדל לעמוד בדרישות הסף לצירופו למאגר. .12.1.4

לא הגיש מענה או סירבהמתכנן/הי  .12.1.5 פ  ועץ  פניות  יו  ות שהועברו אל רטנילבצע שלוש 
 . ו/או הזמנות עבודה

ו  פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/א  של פירוק ו/או   כניסתו של המתכנן/היועץ להליך  .12.1.6
במקרדהס ו/או  נושים  בו  ר  מנהל  ה  משפט  בית  ידי  על  למתכנן/היועץ  מונה 

זמני/קבוע ו/או  נכסים זמני/קבוע או מפרק  זמני/קבוע או נאמן זמני/קבוע או כונס  
 ימים.  30לה על  כנן/היועץ לתקופה העועילותו של המתקת פ הפס

)עזרה    ודותחובת הנאמנות שלו כלפי מזמין העב היועץ הפר את  / במקרה בו המתכנן .12.1.7

 ממאגר הקבלנים(.   קבלן ובצרון ו/או 

אינ .12.1.8 המתכנן/היועץ  של  המקצועיים  כישוריו  כי  נוכחה  ובצרון  עומדים  עזרה  ם 
 ננים. המתכת לו להיכלל במאגר  בדרישות המאפשרו

ולא תיקן את    עיף מהותי להסכם עם עזרה ובצרוןהיועץ לא עמד בתנאי סהמתכנן/ .12.1.9
 עמה. מי מטעזרה ובצרון ו/או מראה ימים מיום שקיבל הת 14הפרה בתוך ה

להזמנת   .12.1.10 בהתאם  עבודות  לבצע  המתכנן/היועץ  סירב  או  המתכנן/היועץ  ביצע  לא 
 בצרון. דה שהועברה לו מאת עזרה ועבו

דו במסגרת הצעתו לפנייה  היועץ אשר הוצג על י/ ליף את המתכנןץ החהמתכנן/היוע .12.1.11
 בכתב מאת עזרה ובצרון.ת אישור מראש וללא קבל

לא   .12.1.12 מאיכות    היתההחברה  רצון  ידי  השירושבעת  על  שהועברו  התוצרים  ו/או  תים 
בלוחו  עומד  לא  שהמתכנן/היועץ  או  למתן  המתכנן/היועץ  שנקבעו  הזמנים  ת 

 רותים.השי

ציוץ קיהמתכנן/היוע .12.1.13 נמוך בטופס הערכת מבל פעמיים  תכנן/יועץ שימולא בסיום  ן 
או נציג מקצועי  /וברה  ל ידי החברה וזאת על ידי נציג החקט אשר יוחלט עכל פרוי

 בד המתכנן/היועץ. ולו עמ

בהר כי אין מדובר ברשימה  מובהר כי ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד, וכן מו 

 סגורה. 
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ימים    90יודיע על כך בכתב לחברה לפחות    ניין להיגרע מן המאגרץ אשר יהא מעו היועמתכנן/  3.13

ותעדכן אותו  קשתו  עו. החברה תדון בבובביצצירוף רשימת העבודות אשר נמצאות  מראש ב

יוכל לסיים את  לגבי איזה עבודות הוא יידרש להשלים את ביצוען, ולגבי איזה עבודות   הוא 

שיקול דעתה. במקרה  א נתונה לחברה על פי  פית בעניין תהה סותו טרם סיומן. החלטהתקשרו

על   יוחלט  המתכנן/סיום ההתקשרות  בו  סיום העבודה, מתחייב  כל    ץהיוע טרם  להעביר את 

לצורך  מרים  החו אחר  שלישי  לצד  יועברו  תוצריו  כי  ומאשר  מודע  והוא  ידו,  על  שהוכנו 

 השלמתם. 

  יועץ הצהרות והתחייבויות ה .4

בנאמנו לבצע את השיר  חייבהיועץ מת 4.1 בזהירות,  גבוההותים  וברמה מקצועית  בדייקנות   ,ת 

רו אליו  שיועב, ובהתאם לדרישות  לן החהל המקצועי ובהתאם להוראות כל די לפי מיטב הנו 

 . על ידי עזרה ובצרון או מי מטעמה, ודרישת מוסדות ורשויות מוסמכות אחרות

לבסס   4.2 מתחייב  יסוהיועץ  על  השירותים  הנאת  ה ד  קווי  וההנחיו תונים,  התקציב  ת  יסוד, 

ל  ע זמן  ורמים השונים כפי שייקבעו מזמן לתאום מלא עם הג שיקבעו על ידי עזרה ובצרון וב

וג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב  , לנה ידי עזרה ובצרון

   מעזרה ובצרון.

ץ יהיה  די עזרה ובצרון. היועיב שיקבע על יתקצ  את השירותים במסגרתהיועץ מתחייב לבצע   4.3

ההוצאות בכל  ויישא  והעקי   אחראי  התהישירות  ממסגרת  חריגה  עקב  שייגרמו    קציבפות 

 אמור נובעת מטעות ו/או ליקוי במתן השירותים על ידו.  יגה כ האמור ובתנאי שהחר 

שר מתמיד עם  ום קיתוף פעולה ותוך קי השירותים בתיאום מלא, בש  היועץ מתחייב לבצע את 4.6

ם שיעסקו בבצוע  בלנים, והגורמיננים, היועצים, הקבלן הראשי, הקנציג, עם כל יתר המתכה

   .באתרהפרויקט, ויפעלו 

הנציג להורות אחרת, לא יגיש היועץ לקבלנים, ליועצים, לאדריכל ולכל    תו שלבכפוף לסמכו 4.7

ה  גורם הקשור כל שרות  הבניה  א הזמנת  ן בפרויקט מוש קיפי קשור במישרין או בעבעבודות 

 ים מכוח הזמנת העבודה. ירותים המתחייבבתמורה ובין שלא בתמורה, פרק לש העבודה, בין 

יכללותו במאגר הוא יקיים משרד מאורגן ומצויד באופן  ופת היב, כי במשך כל תקימתח  היועץ 4.9

 שיאפשר ביצוע השירותים. 

לו 4.10 ידוע  כי  מצהיר  מתקש  היועץ  ובצרון  ע שעזרה  ברת  זה  בהסכם  סמך  מו  ועל  התבסס 

 ספחיו.ט בהסכם זה ובנ יו, מצגיו והתחייבויותיו, כמפורהצהרות

ש למילוי נאות של כל התחייבויותיו  כנדר   אדם במספר ובאיכות  כוח  היועץ מתחייב להעמיד 4.12

 רה ובצרון. פרט, והכל על פי דרישת עזבכלל, ובהסכם זה, והזמנת העבודה שתימסר לו ב

ל יד 4.13 החברהוע  כי  ל  יועץ  שלב  בכל  רשאית  תותהא  איכות  על  חיצונית  בקרה  צריו,  הפעיל 

ו בא ובמידה  או  רצונה  לשביעות  יהיו  לא  רשא   יכותאלו  היא תהא  ליועץ  ית להמספקת  ורות 

מבלי לגרוע    להפסיק את עבודתו ותחשב את התמורה המגיעה לו בהתאם לתוצאות הבדיקה.

יימצאו בלמן האמור, תו יהוו    קינים או בלתיתי תצרים אשר  לשימוש  עילה לגריעת  ניתנים 

 ן. יפי ד רוע מכל סעד אחר העומד לחברה על  וזאת מבלי לג –היועץ ממאגר החברה 
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 ע השירותיםלביצו  לוח הזמנים .5

יבצע את השירותים   5.1 בנספח  היועץ  הדרך הקבועות  אבני  פי  ובהתאם  כי המכרזלמסמ  'ועל   ,

 (.  זמנים""לוח המסר לו )להלן: נת העבודה שתיבהזממועדים שיפורטו  ול לשלבים

י היועץ במועד  ד על י  נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצעירותים אשר לא  כל שירות הכלול בש 5.2

דרשי עזרה  היה  ידי  על  שיקבע  הזמנים  ללוח  בהתאם  השירותים  ביצוע  להבטיח  מנת  על  וש 

יועצים והגורמים  ל, הקבלנים, ה דריכהפרויקט על ידי הא   ובאופן שיאפשר את ביצוע   ובצרון, 

 סכם עימם. ם בפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המואחרי

דה אלא אם כן הודיע  ת העבוירותים מושא הזמנשלבי הלא יחל היועץ בביצוע שלב חדש מש 5.3

וכי הגיע מ  ביצוע שלב מסוים,  כי השלים  ובצרון תחילה,  וקיבל לעזרה  ביצוע שלב חדש    ועד 

 תב לביצוע. ר בכמעזרה ובצרון אישו

התחי 5.4 כי  ליועץ  הה ידוע  לפי  והקבלנים,  היועצים  עימםיבויות  שיחתם  מותנות    סכם  תהיינה 

וראות, הפרטים ובאורים שידרשו לביצוע  ות, הה וכניות וכל ההנחי תכל ה  בכך שיסופקו להם

עיכוב   כל  שימנעו  ובקצב  במהירות  וברציפותהעבודות,  העבודות  מתחייב  בביצוע  היועץ  ן. 

אלב באצע  השירותים  מהת  עילה  כל  שימנע  הראשי, ופן  מהקבלן  מהיועצים,    אדריכל, 

ו/א מ הקבלנים,   לעיכוב  אחר מלטעון  גורם  התחייבויותבוצדק  ו מכל  כל ביצוע  עזרה  יהם  פי 

 תם עימם. ובצרון, ובאופן שיבטיח ביצוען בהתאם ללוח הזמנים שיהיה רצוף להסכם שיח

ח  1-ב 5.5 וכןלכל  גרגוריאני,  ידי הנציג, ימסור  מועד שיידרש   בכל  ודש  על  על  דו"ח  לנציג  היועץ 

ביצ  והפ  יכלולדו"ח הנ"ל  וע השירותים. ההתקדמות  ידי כרטים  את הנושאים  על    פי שיקבעו 

 ובצרון מעת לעת. עזרה 

ר  ע השירותים, והיועץ ימסוהנציג רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצו 5.6

פ הסבר,  כל  ב   רטיםלנציג  לפי  כודיווח  זה  בסעיף  אין  מאלוקשתו.  לגרוע  מהתחייבויות   די 

 רון. להטיל אחריות כלשהי על עזרה ובצלפי הסכם זה ו  היועץ

  היועץ צוות עובדים של .6

יניח את    היועץ מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע הזמנת עבודה 6.1

 מושא הזמנת העבודה.  ביצוע הפרויקטלך הבצרון בכל תקופת מהדעתה של עזרה ו

ו  דעל י  שירותים באמצעות הנציג אשר הוצגבויותיו למתן ההיועץ מתחייב לקיים את התחיי 6.2

 במאגר היועצים/מתכננים של החברה. היכלל במסגרת הצעתו ל

שור עזרה ובצרון  ל ידו, אלא לאחר קבלת איהיועץ אינו רשאי להחליף את הנציג שהוצג ע  6.3

תה הבלעדי  החלפת נציג היועץ על פי שיקול דעון תהיה זכאית לסרב ל תב. עזרה ובצרך בכלכ

 י צורך לנמק את החלטתה.ומבל
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 תמורהה .7

מילוי 7.1 התחייב   תמורת  העבודה,  כל  הזמנת  והוראת  זה  חוזה  הוראות  פי  על  היועץ  ויות 

רחה שצורפו  ר הטה בהתאם לטבלאות שכלשכר הטרח   זכאי  יועץבמלואן ובמועדן, יהיה ה 

ובניכוי  למ המכרז,  היועץ  סמכי  הנחת  היועץ")להלן:  אחוז  ביק.  ("שכר  בו  שה  במקרה 

יי מחיר  הצעת  לקבל  לעבהחברה  )כ ועודית  פרטנית  בשירודה  לעבודות  גון:  הנוגעים  תים 

 רטנית. דו בהצעתו לעבודה הפשיפוץ(, והיועץ הוכרז כזוכה, תשולם לו התמורה שננקבה על י

 לתנאי התשלום המפורטים להלן.  עבודה ישולם לו בהתאםגין כל הזמנת עץ בשכר היו  7.2

מה  עד 7.3 יאוחר  ה   10-ולא  בו  החודש  שלאחר  שלב  לחודש,  המושלם  השלבים  מפורטים  בין 

המכרז  'וספח  בנ לעזלתנאי  היועץ  יגיש  באמצעות  ,  ביניים  חשבון  ובצרון  המערכת  רה 

 "(.  בון הביניים חשים )להלן: " הסתיובצרון בגין השלב שוחשבת הקיימת בעזרה  הממ

עזרה    אישור חשבון הביניים על ידיוזאת, בכפוף ל   60חשבון הביניים ישולם בתנאי שוטף +   7.4

לכרובצ ובכפוף  כל איחור  ך שחשבון הון  ובצרון.  לעיל לעזרה  ביניים הומצא במועד הנקוב 

 .  90+  , ישולם בתנאי שוטףלחודש 10-יים לאחר הבמועד הגשת החשבון הבינ 

ש 7.5 )תוך  א7בעה  ממועד  ימים  ע(  ידי  על  הקבלן  של  הסופי  החשבון  יגישור  ובצרון,  יש  זרה 

ון הסופי  ישולם בתנאי שוטף  ותים, החשבן ביצוע השירין סופי בג היועץ לעזרה ובצרון חשבו

ון, יהיה נמוך  שר על ידי עזרה ובצר. ככל שסכום החשבון הסופי של היועץ, כפי שיאו   90+  

חשמסכו הבינייםם  ובונות  לעזרה  היועץ  ישיב   ,( עשר  ארבעה  תוך  ממועד14בצרון,  יום   )  

החשבון   עזרהאישור  ידי  על  הקבלן  של  ככלאובצרון,    הסופי  ההפרש.  החש  ת  בון  שסכום 

גבוה מסכום חשבונות   יהיה  ובצרון,  ידי עזרה  על  כפי שיאושר  היועץ,  הביניים,  הסופי של 

על ידי עזרה    חשבון הסופי של היועץממועד אישור היום    90ש בתנאי שוטף +  ישולם ההפר

 ובצרון. 

 מע"מ כחוק. ותשלום יתווסף  לכל תשלום   7.6

יתווספו   7.7 ו/או הפרשי שער  ון הקבלן(  )שנגזר מחשב  ץלשכר היועלא  והפרשי הצמדה  ריבית 

 כלשהם. 

ובכפוף    זה,   לאמור בהוראות חוזה תשלום ליועץ, בנוסף  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי   7.8

תנה בכך  זרה ובצרון, מוחשבון הסופי של היועץ אושרו על ידי עחשבון הביניים ו/או ה לכך ש

אית לקבל בגין הפרויקט מושא  תם הינה זכן, הכספים אוועזרה ובצרשהתקבלו בפועל אצל  

 יפו.  –הזמנת העבודה, מעיריית תל אביב 

ה 7.9 בתשלום  מותנה  הסופי  תב חשבון  כל  תהייה  שלא  עומדיעה  כך  דרישה  נגד  או  ותלויה  ת 

וב בביצוע  עזרה  שעילתה  שלישי  צד  ידי  על  ידצרון  על  המציא  השירותים  והיועץ  היועץ,  י 

ובצרון  לעזר תבימה  העדר  ודרישוסמך  ודרישות  עות  תביעות  כל  ליועץ  אין  לפיו  מטעמו  ת 

ח  כנספ התאם לנוסח המצורף  ושא הזמנת העבודה, במעזרה ובצרון בגין ביצוע השירותים מ 

   כרז. תנאי המ' לו
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וייד 7.10 ליתן לחברה שירותים על בסיס ככל  זכ  –שעתי    רש היועץ  לשכר טרחה  יהא  אי היועץ 

של  לפ  250  שעתי  בניכונ ₪  מע"מ  ההני  אחוז  שיבצע  י  השעות  ובמכפלת  היועץ  שהציע  חה 

עות שתאושר על ידי  א יעבור את מגבלת השבפועל ויאושרו על ידי החברה, כאשר היועץ ל

 ה מראש. החבר

   נויים בעבודת היועץ שי .8

בכ 8.1 ולערוך,  להכניס  מתחייב  שינו היועץ  כל  שלב,  ידי  ל  על  להכניסם  שנדרשו  הנציג,  יים 

ו/או בהתאם להחלטת החברה    10%עריף משהב"ט ובהנחה של  הא על פי תמורה בגינם תתוה

השירותים   היקף  לאור  היוע שתעשה  ידי  על  ס שיינתנו  תהיה  ושקביעתו  את    ופיתץ,  ותחייב 

 דדים.הצ

ל הרשויות המוסמכות  דרישות כלשהן שתשולם ליועץ תמורה נוספת אשר תנבע מ  כמו כן, לא  8.2

מט ו/או  ו/או  השל עות  במתן  וביקוי  בעקיפין  ירותים,  או  במישרין  מתקיים  שהשינוי  לבד 

 ץ. העבודה על ידי היוע מהפרת איזה מהוראות הסכם זה ו/או הזמנת

היועץ 8.3 בגבלהכ  נתבקש  תכניות  מסוים, ין  תקציב  על  וה ולות  עלו  למכרז  הקבלנים  צעות 

)מ עלהתקציב  בשיעור  הבניהתואם  תשומות  מחירי  מדד  הי   ,למגורים(  יית  ידאג  ועץ  אזי 

כן  לתיקון יעשה  לא  והיועץ  במידה  התקציב.  בגבול  יעמדו  שהעבודות  כך  תהיה    ,התוכניות 

מנות  ת היועץ מן המאגר, ולנוסף, לגרוע אלום הסכם זה ללא כל תש ה ובצרון זכאית לבטלעזר

 יועץ אחר תחתיו.

 השירותים   השלמת ביצוע .9

השירות 9.1 שהשלמת  יוודא  ההיועץ  מושא  יז ים  העבודה  בהתאם  מנת  ההסכם  היה  להוראות 

 והזמנת העבודה, ולשביעות רצון החברה. 

יועץ על  היועץ, יפקח הדעת  ת, שנותרו לביצוע לתיקונים, ו/או התאמובכל מקרה של שינויים,   9.5

מנ על  שנקבביצועם  ובמועד  כהלכה  ביצועם  את  לבדוק  ולאחת  לביצועם  כאמור  ע  ביצועם  ר 

 לנציג.  יודיע על כך 

תקופ 9.6 לפי במהלך  הבדק  יבצע    ת  ובסיומה,  והספקים  לקבלנים  ובצרון  עזרה  שבין  החוזים 

נ בדיקה,  מעקב,  ופיקוחהיועץ  תיאום,  ל  יהול,  תיקון  עבודות  ויהייקוי על  במידה  וככל  ים  ו, 

 ץ. ו. התמורה לסעיף זה גלומה בשכ"ט היועשיידרש על יד

 סעדיםהפרות ו .11

מהצדד 11.1 ומי  הובמידה  יפר  עלרים  יסודית  ז  אה  חוזה  הצד  פי  רשאי  הדין,  פי  על  ו/או  ה 

ה ממעשה  חדל  לא  המפר  הצד  אם  זה,  חוזה  לבטל  התהמקיים  מתן  לאחר  גם  ראה  הפרה 

מהה לחדול  זפרה  בכתב  בתוך  לגהאמורה  מבלי  וזאת  סביר  תביעות  מן  ו/או  מזכויות  רוע 

 מילוי התחייבויות כאמור.    כל דין בגין איאחרות עפ"י 
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 : יםים מוסכמי פיצו 11.2

יבוצע    בכל 11.2.1 בו  מקרה  בכל  ו/או  השירותים  לביצוע  הזמנים  בלוחות  עמידה  אי  של  מקרה 

שאינ הפרו באיכות  הוראות  יקט  את  תואמת  ה  חוזהה  את  ו/או  יישא  זה  החברה,  וראות 

כות ביצוע שאינה תואמת  וע הפרויקט באיועץ במלוא הנזקים שייגרמו לחברה בגין ביצהי

 נת העבודה. את הוראות הזמ  זה ו/או האת הוראות חוז

צרון על  ד לזכות עזרה ובאין בתשלום הפיצויים המפורטים לעיל, כדי לגרוע מכל סעד העומ 11.2.2

 ו על פי הדין. ו/א   פי חוזה זה

חר בחוזה זה  סכם בכל מקום אזכויותיה האחרות של עזרה ובצרון לפי המו מבלי לגרוע מכל 11.3

הדין, ו   ולפי  עזרה  לבטברשאית  החוזהצרון  את  מיד  אחד    ל  בכל  העבודה  הזמנת  ואת 

 מהמקרים הבאים : 

מהת 11.3.1  יותר  או  אחת  הפר  האמוהיועץ  בהחייבויותיו  או  זה  בחוזה    זמנת רות 

ואות מעיקר העבודה,  היא  התחייבות  ההפרה  ה  את  תיקן  לא  והיועץ  החוזה,  י 

ש בכ לאחר  התראה  ובצר קיבלה  עזרה  מאת  כך  על  חמישה תב  תוך  ימים5)  ון,   )  

 תראה. ממועד קבלת הה

בצ 11.3.2 הוא מתקדם במתן השירותים  בכתב, שאין  ביועץ,  היתרה  ובצרון  ורה  עזרה 

את   שנקבע, המבטיחה  במועד  תווהי   סיומה  נקט  לא  )ועץ  חמישה  ימים  5ך   )

ע מתא לדעת  המבטיחים,  בצעדים  ההתראה  קבלת  אתריך  ובצרון,  סיום    זרה 

 עד שנקבע.מתן השירותים במו

תן צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הליכים,  שנגד היועץ ני  במקרה 11.3.3

בוטל תוך  לא    שמינוי או צו כאמורושו, ובכל מקרה  או שמונה כונס נכסים לרכ

 בית המשפט.   ( ימים ממתן צו30ים )שלוש

תה 11.3.4 כאמור,  החוזה  עזרה  בוטל  רשאית  ביה  המשך  את  למסור  יצוע  ובצרון 

רה ליועץ לאדם או גוף אחר, ולהשתמש  נת העבודה שנמסמושא הזמ   השירותים

הקשורים המסמכים  יתר  וכל  בתוכניות  זה  שהוכנ  לצורך  ידי  בשירותים  על  ו 

 ול החוזה. לביט היועץ עד  

ו/או הז 11.4 ובצרון  בוטל החוזה  לעיל, תהיה עזרה  עבודה כאמור  ליו מנת  לשלם  עץ את  חייבת 

לביטול החוזה, בניכוי פיצוי    בוצע על ידו עד ירותים שש ד אותו חלק מההשכר המגיע לה בע

שכ כל  ליועץ  מלשלם  פטורה  תהיה  ובצרון  עזרה  פיצמוסכם.  או  תמורה  בעד  ר,  כלשהו  וי 

 הזמנת העבודה. תר המסמכים הקשורים ב וכניות ובכל יש בת השימו

 : אחריות היועץ .12

 ים שאישרה עזרה ובצרון  ריות לגבי מסמכאח 12.1

ו אחרים הקשורים בשירותי היועץ אשר הוכנו על  יות או מסמכים  צרון תכנבאישרה עזרה 

להכינם    יועץ זרה ובצרון דרשה מהת העבודה, או שע ידי היועץ בהתאם לחוזה זה ו/או הזמנ

ובצרון כאמור  העבודה, לא ישחררו אישור או דרישת עזרה    לחוזה זה ו/או הזמנת  בהתאם

וא ת היועץ מאחריותו המקצוא עזן בהם כדיעית המלאה,  על   ובצרון אחריות  י להטיל  רה 

 כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.  
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 קין אחריות בנזי  12.2

אונה מכל  בדן ו/או חבלה ו/או תל נזק ו/או אוי לכיהיה האחראי הבלעד   היועץ 12.2.1

ג נזק  לרבות  שהוא  סוג  ו/או  אמין  רכוש  ו/או  גוף  ו/או  אדם  לכל  יגרמו  וף  שר 

לרבו וב  תשהם,  למילעזרה  ו/או  או    צרון  עירונית  רשות  לכל  ו/או  מטעמה 

ורכ  מבנה  לכל  ו/או  המשנה  לקבלני  ו/או  באתממשלתית  המצוי  אחר  ר  וש 

ו/או לרכושם של  או לכל צד שלישי אחר  תר העבודות ו/ץ לאהעבודות ו/או מחו

שלוחיו,    היועץ ו/או עובדיו ו/או  ה ו/או מחדל שלכל אחד מאלה כתוצאה ממעש

ל  אוהו במתחייב  סכום  כל  תאונה,  שלם  ו/או  חבלה  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  גין 

 חברה. כאמור, מייד עם דרישתה הראשונה של ה

להיו 12.2.2 גם  יהיה אחראי  ש שלומעץ  ולביטחונם  ו/או המו ם  עובדיו  כל  על  ל  עסקים 

י כל דין  מגיעים ו/או שיגיעו על פ נזק או פיצוי הידו, והוא מתחייב לשלם כל דמי  

הנמצא בשירותיו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם,  לכל אדם אחר    עובד ו/או  לכל

ת ו/או  אובדן  ו/או  נזק  מכל  ככתוצאה  חבלה  ו/או  מתן  אונה  במהלך  שהם  ל 

 רה. רישתה הראשונה של החבים, מייד עם דירות הש

להת 12.2.3 ליועץ  אפשרות  למתן  תביע בכפוף  מפני  ישפהגונן  ו/או  יפצה  היועץ  את    ה, 

כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם להם    י מטעמה, בגיןון ו/או מרעזרה ובצ

או מחדל   בגין מעשה  ובכל מקרהכתוצאה מכל תביעה  ובצרון    כאמור,  שעזרה 

שלום אחר בקשר לתביעה כזו,  לשלם פיצויים או כל תמטעמה ייאלצו  מי    ו/או

עשרה    ךמי מטעמה, תוכזה לעזרה ובצרון ו/או ל לשלם כל סכום    מתחייב היועץ

ממועד  10) ימים  ובצרון  (  שעזרה  ההוצאות  כל  לרבות  ראשונה,  דרישה  קבלת 

בקש בהם  נשאו  מטעמה  מי  כזו,ו/או  תביעה  לכל  פלילית    ר  או    ובשל אזרחית 

 ן מפני תביעה כזאת. הצורך להתגונ

ב 12.2.6 אין  זה  חוזה  מהוראות  הוראה  כדשום  תתפרש  ולא  ובצרון   ה  לעזרה  לגרום  י 

ה/ו אדם  כל  מזמן  פ או  או  ועל  בשמה  כדי  לזמן  או  אחראים  להיות  מטעמה, 

א הפסד  נזק,  אובדן,  כל  בעד  אחר  או  בפיצויים  העלולים  לחייבם  הוצאה  ו 

ו וכל אדם אחר  , לרבות היועץ, עובדישל אדם כלשהו  כושו להיגרם לגופו או לר

מח ג',  צד  או  מטעמו  רשלניהפועל  פעולה  סמת  או  אסון  מקרה  מחדל,  יבה  ת, 

הקש הנוואחרת  או  החורה  מקיום  לבדו  בעת  והיועץ  השירותים,  ביצוע  או  זה 

 ורטים לעיל. תישא באחריות לתוצאות בכל מקרה מהמקרים המפ

  ביטוחי היועץ .13

בודה  ל פי הסכם זה ו/או על פי הוראות הזמנת עיבות ואחריות היועץ עי לגרוע מהתחימבל 13.1

פ על  אשו/או  הביטוח  הוראות  דין,  הי  על  יחולו  הינןצר  להוראו  דדים  נספח  בהתאם  ת 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ',בכנספח הביטוח המצורף להסכם זה  

ים  יומם של ביטוחים נוספוש מן היועץ קלדר   ר, החברה תהא רשאיתלי לגרוע מן האמומב 13.2

בנ המפורטים  מאלה  אחרים  בהיקפים  ייבספח  ו/או  ואלו  הזמנ'  במסגרת  ידו  על  ת  דרשו 

 סר לידו. מהעבודה שתי
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 יחסי עובד מעביד אי תחולת   .14

 מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים במפורש כי:

ו ומעמד מי מטעמה,  אלו, יהא מעמדאים  יו על פי הוראות תנ ה כי בכל פעולות היועץ מצהיר בז 14.1

קכל של  מעמד  מטעמה,  מי  ו/או  ובצרון  עזרה  וכיפי  עצמאי,  יתפרשו    בלן  לא  אלו  תנאים 

רון ו/או מי מטעמה לבין היועץ ו/או מי מטעמו בכל  ד בין עזרה ובצבד ומעביויוצרים יחסי עכ

 במי מטעמה. ן אומטעמו בעזרה ובצרו ת היועץ ו/או מיצורה ואופן שהוא ו/או כהשתלבו

ומעביד.    בעת מיחסי עובד מראש את עזרה ובצרון מכל אחריות שהיא הנוהיועץ פוטר בזאת   14.2

עוב כי  יהיו מובהר,  היועץ  ב   די  היועובדיו  עובדי  לכל תשלום מעזרה  לבד.  זכאים  יהיו  לא  עץ 

כל רותם עם היועץ או מיומו, סיום התקשובצרון, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או ס

היו ס עזריבה אחרת.  לשפות את  ידאג  כל עץ  בגין  הראשונה,  דרישתה  עם  מיד  ובצרון  נזק    ה 

בין הצדדים  בע כי התקיימו  , אם ייקא מכל סיבה שהי  ו/או סכום שתידרש לשלם,שיגרם לה  

 ו/או מי מטעמם, יחסי עובד ומעביד.  

יני מס  טוח הלאומי ודהבי  ין, לרבות לפי דיני אם להוראות כל דהיועץ יעסיק את עובדיו בהת 14.3

 היו מעת לעת. הכנסה, כפי שי 

ו/א 14.4 עובדיו  ו/או  והיועץ  משנה  קבלני  מט/ו  מי  ו/או  עובדיהם  זאו  יהיו  לא  לכל  כ עמם  אים 

זכו ו/או  במלואם,  תשלום  וינכה  ישלם  היועץ  ובצרון.  מעזרה  לעובד,  המגיעים  כלשהם,  יות 

סים, האגרות  התשלומים, המ  ת כלת ההסכם המוארכת, אופת ההסכם ותקופבמשך כל תק

האהממשלתיו החיובים  וכל  החובה  תשלומי  ההיטלים,  על  ת,  החלים  נוהג  חרים  דין,  כל  פי 

ה הו/או  צו  ו/או  עלירסכם  על העובחבה,  ו/או  לרבות מס הכנסה,  ו  מי מטעמו,  על  ו/או  דים 

ותשלום  ני,  פרשות לביטוח פנסיו ף, שכר עבודה, הביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס ערך מוס

  כם קיבוצי ו/אובות קרנות פנסיה וקרנות עובדים בהתאם להסוקרנות סוציאליות, לרהטבות  

לבצוע כל התשלומים, לרבות  בד יהיה אחראי  היועץ בל  עובדי היועץ.  צו הרחבה ככל שיחול על

וחבויות מעביד כחוק, בעבורו מ  למוסד לביטוח לאומי כחוק  כל מי  ולתשלום  ובעבור  טעמו, 

פישות  ההפר על  מתן    הנדרשות  עם  בקשר  דין  סוציאליות,  כל  זכויות  לרבות  השירותים, 

לכך    יח, ככל שיתבקשיועץ יוכ התקופת ההסכם.  יצויי פיטורין במשך כל  ת פנסיוניות ופהפרשו

ואישו דין  עורך  או  חשבון  רואה  הצהרת  באמצעות  ובצרון,  עזרה  ידי  על  לעת  מטעם  מעת  ר 

לב  ולשביעהמוסד  לאומי,  ריטוח  עזרה  ות  של  שילם  צונה  אכן  כי  התשלומים  ובצרון,  את 

ו לאומי  לביטוח  למוסד  התשלומיהמלאים  יתר  על  את  הנדרשות  וההפרשות  דין  ם  כל  פי 

ובעבוובעב בהתרו  מטעמו  מי  סוציאליות,  ר  הזכויות  השכר,  מלוא  לרבות  זה,  להסכם  אם 

 י היועץ.  הפיטורין לעובד  ההפרשות הפנסיוניות ופיצויי

ומוס 14.5 כי  כם  בזה  ועל  מוצהר  זה  בהסכם  לשירותים  התמורה  בתמורה  העבודה,  הזמנות  פי 

רה  ת. התמורה תומחית וכוללפמצה, מלאה, סוון על ידי היועץ, הנה מקים לעזרה ובצרהמסופ

עץ ו/או מי  מתוך נקודת הנחה כי בין הצדדים ומי מטעמם לא ישררו יחסי עובד מעביד וכי היו 

נותן שירות  מטעמ ובצרועצמאו הינו  לעזרה  לעזרה י  יהיו  וכי לא  בגין ההתקשרות    ן,  ובצרון 

מט  מי  עם  ו/או  סי עמו  עם  ו/או  עלויות  עמו  כל  ההתקשרות  לרבותום  תנאים    נוספות, 

כלשהם  סו בגין  ציאליים  תשלום  לאומי,  ביטוח  דמי  הבראה,  דמי  שנתית,  חופשה  )לרבות 

ושר עבודה  קופתאונות  מילואים,  פנסיה,  ות  תגמולים,  וכפיצות  פיטורים  לפיכך  יי  יו"ב(. 
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ידי ערכאה משפטית  מובהר,   יל, באופן שתוטל  אחרת מהאמור לע כי בכל מקרה שייקבע על 

נ  עזרה  עלות  על  בקווספת  זה,בצרון  הסכם  עם  תמורה    שר  כל  )א(  הבאות:  ההוראות  יחולו 

מוד  ותע 30% -זה תקטן בדים על פי הסכם אשר שולמה ליועץ מתחילת ההתקשרות שבין הצד

ורק    "(; לתמורה המופחתת יתווספו אךרה המופחתת התמוטן בלבד )להלן: "על הסכום המוק

תימתו של  אקטיבית מיום חהכל רטרווק, עד לתקרה,  וקר אשר שולמו בכלל המשתוספות הי

  לו ממועד תחילת  הסכם זה; )ב( על היועץ יהיה להחזיר לעזרה ובצרון מידית כל סכום ששולם

את צמוד למדד המחירים  ל התמורה המופחתת, וז ואשר שולם מע   צרוןהיחסים עם עזרה וב

ום  ד כל תשלעמדד הידוע במוה -)המדד הבסיסי  4%בת  ת שנתית צמודה לצרכן ובתוספת ריבי

 המדד הידוע במועד ההחזר בפועל(.   -והמדד החדש 

יתקיימ 14.6 לא  ובצרון  עזרה  ובין  היועץ  שליחות.  בין  יחסי  זכאיו  יהיה  לא  תשלום/    לכל  היועץ 

 וחו.עפ"י כל דין ו/או הסכם המגיעים לשליח משל ו/או זכויות כלשהם   שיפוי 

או נזק לגופם ו/או  /ה מכל אחריות ואים מטעמבצרון ואת כל הץ פוטר בזאת את עזרה ובהיוע  14.7

או של הבאים מכוחו או מטעמו או מכ עובדיו  ולרכושם שלו או של  ג' שהוא,  צד  אף מכל  ל 

הנוב מ אחריות  ומעעת  עובד  שולח יחסי  מיחסי  אי  היועץ   של-ביד  מהאמור  לגרוע  מבלי  וח. 

ו מי מטעמה  צרון ו/א בשהי כי עזרה ועל ידי רשות מוסמכת כל   ת כי היה ויקבעמתחייב בזא 

מי מטעמו בחובה או חבות כלשהי אשר מעביד חייב אחר ו/או  עובדיו  ו/או כלפי  כלפיו    אים 

פצה ו/או ישפה  , או איזו מהן, הוא יבסעיפים דלעילטות  רבות החבויות המפורכלפי עובדיו, ל

ה ו/או  אנזק ו/או הוצ  רישתה הראשונה, בגין כלטעמה מיד לפי ד את עזרה  ובצרון ו/או מי מ 

 שיגרמו לה עקב קביעה כאמור.   ביעה ו/או הליךת

 מסירת מסמכים לעזרה ובצרון  .15

ביצוע 15.1 מושא    במהלך  חייבהשירותים  העבודה,  לעזרהיו  הזמנת  למסור  לפי  עץ  ובצרון,  ה 

ו או מטעמו, תוך הזמן  שהוכנו על ידי   , פירוט יתר או השלמות לתוכניות ולמסמכיםדרישתה

  ון. רתקבע עזרה ובצש

זה 15.2 חוזה  ובצרון מכל סיבה שהיא,    הובא  לפי דרישות עזרה  בנסיבות כלשהן, או  גמר  לידי 

קים המקוריים ואת  בצרון את העותרה ויב היועץ למסור לעזהמקרים האלה, חיבכל אחד מ

חרים אשר ברשותו  או המסמכים הא  תקים של כל התוכניות, החישובים, התרשימיםההע

הנמצאילרבות   במ  בזיכרון  םנתונים  או  מחשב  באלה  של  וכיוצא  אופטית  או  מגנטית  דיה 

רשות אדם אחר את איר ברשותו או ב( בתוספת הצהרה בכתב שלא הש"הנתונים")להלן:  

במק תוניהנ חלקם  או  בהעתק  ם  או  ח   -ור  לשמור  למעט  הדין  מכוח  היועץ  על  שחובה  ומר 

 תו. ברשו

והיועצים ימסרו  ועץ שהמתכננים  ידאג הי  ,הזמנת העבודה  ר ביצוע השירותים על פיעם גמ 15.3

אלה  אופטית וכיוצא בלידי עזרה ובצרון, גם סדרה אחת של אוריגינלים ומדיה מגנטית או  

( התוכניות  קונסטראדרימכל  התברואהכליות,  מתקני  וכיוצא  וקציה,  תקשורת  חשמל,   ,

  שא הזמנת וות את המבנה מעו, כשהן מעודכנות ומראועץ בתחום מקצובאלה(, כל מתכנן/י 

 מעשה. העבודה בוצע ל 
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והנ  15.4 המסמכים  וכל  החישובים  התרשימים,  התוכניות,  המפות,  כל  על  תונים  הבעלות 

ן מרגע הכנתם  כמועברים לעזרה ובצרוהכינם, יחשבו  מו לר היועץ קיבל על עצהאחרים אש

לה רשאית  תהיה  ובצרון  רועזרה  לפי  בהם  הגבלות  שתמש  ללא  עיניה,  ומבלי  אות  כלשהן 

יקבהש איזיועץ  זאת  עבור  של  ל  טרחתו  לשכר  שנקבעה  לתמורה  בנוסף  פיצוי  שהוא  ה 

 ה. החברה בחוזה זה ובהזמנת העבוד

בין לתביעות    כותה של עזרה ובצרון,תובענה בגין זנה ובזאת מראש על כל טעהיועץ מוותר  

 תביעות מכל סוג שהוא. ת יוצרים ובין כספיות ובין לתביעות של זכו

 ן רוחני  ים וקניירזכויות יוצ .61

תרשימים,   16.1 צילומים,  מפרטים,  מסמכים,  לרבות,  העבודות,  של  תוצר  בכל  הזכויות  כל 

שחי דגמים,  ותוכניתיות  שובים,  טראשר  רטוטים  ואם  הוכנוהוכנו,  היווצרות  -ם  לפי  עם  ם, 

יש בהן כד ובצרון אשר  ב דרישות עזרה  לידי  על  י להביא  ללמד  כדי  ו/או  ייצור, יטוי    תהליכי 

מס נושאסודות  וכל  של    חריים  הבלעדי  רכושה  הינם  ובצרון,  לעזרה  השייכים  רוחני  לקניין 

בהן תהיינה שייכות  כל זכות אחרת  או  /, זכויות היוצרים ול זכויות הקנייןעזרה ובצרון, וכי כ

שימלע מכל  מנוע  יהא  והיועץ  בלבד  ובצרון  ובזרה  בתוכניות  עזרה  וש  אישור  ללא  תוצרים 

 כתב.  בובצרון מראש ו

ובצרון 16.2 ביצוע    עזרה  במהלך  לרבות  עת,  בכל  כלשהם,  שינוי  ואו  שימוש  כל  לעשות  רשאית 

ב העבוהעבודות,  של  תוצר  על  כל  שיעלה  ככל  שינוידעתהדות,  לרבות  העתקה  ,  שכפול,   ,

ולושימו והיועץ  נוספות,  ו/או  נגזרות  לעבודות  מש  מטעמו,  מי  זכות כל  כל  על  בזאת    וותרים 

מע מפי היועץ כל טענה מכל סוג ומין שהוא הנוגע  כאמור, ולא תש  העבודות  לביחס לתוצר ש

 לאמור בסעיף זה. 

כל הזכויות מכל מין    זרה ובצרון אתת לע כי היועץ מעביר בזאספק מובהר בזאת  למען הסר   16.3

ובכל זה,  להסכם  בקשר  שהוכנו  בתכניות  סוג    וסוג  מכל  זכות זכות  לרבות  מהם,    הנובעת 

( זכויות  (  Copy Rightsיוצרים  )ולרבות  כל  Moral Rightsמוסריות  ליועץ  תעמוד  לא  וכי   )

שיקול דעתה,  לפי  לעשות בהם כרצונה ו צרון תהא רשאית  זכות בקשר עם התכניות, ועזרה וב

כל בניה    יות ו/או ביצועובאיזה היקף או מהות, למסמכים ו/או לתכנ   ולל כל שינוי מכל סוגכ

 על פיהם. 

כ 16.4 ימנע  מעז  להיועץ  ויפצנזק  ובצרון  הוצאה  רה  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  בגין  אותה  ה 

חר או זכויות  י מסנטים, מדגמים, סימנ גיעה בזכויות פט ותשלום אחר שיתעוררו כתוצאה מפ

השי עקב  אחרות,  בפדומות  שימוש  רשות  בקבלת  צורך  יהא  ואם  מדגמים,רותים,    טנטים, 

רשות האמורה ולתשלום  אחראי לקבלת ה  הא היועץי אחרות כאמור,  סימני מסחר או זכויות  

 עבורה. 

  ויותעל הצהרה בנוגע לזכץ מתחייב לחתום  במידה ועזרה ובצרון תחשוב שיש בכך צורך, היוע  16.5

וקניי  המקובליוצרים  בנוסח  רוחני  מטעמו  ן  מי  כל  את  ולהחתים  ובצרון  עזרה  על  אצל   ,

 מור.  ההצהרה כא 
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 ות וחובותהעברת זכוי .17

 תחייב: יועץ מה 17.1

כל    לא 17.1.1 ו/או  ממנו  הנובעת  זכות  כל  ו/או  ממנו  חלק  כל  ו/או  זה  חוזה  להעביר 

 לאחר.  -מנה  לק מהזמנת עבודה ו/או חעת ממנו ו/או  חבות הנוב

,  כולן או מקצתן  ועץ מכוח חוזה זה, לרבות מכוח הזמנת עבודה,זכויותיו של הי 17.1.2

 כלשהי.  כלשהו או מדרגה אסורות בשעבוד מסוג

או  התחייבוי  17.1.3 כולן  והפרתן,  יסודיות  התחייבויות  הן  זה  סעיף  עפ"י  היועץ  ות 

 חוזה זה. רה יסודית של מקצתן, תהווה הפ

וחובותיה על פי חוזה זה, ובלבד שזכויות    ת להעביר את זכויותיה רון תהיה זכאיובצ  עזרה 17.2

 ה לא תיפגענה. זה ו/או הזמנת העבוד ועץ על פי הסכםהי

 יות היועץסמכו .81

בהזמנת  ס 18.1 ו/או  זה  בחוזה  כאמור  ובצרון  לעזרה  שירותים  מתן  ורק  אך  הינה  היועץ  מכות 

 העבודה. 

להת 18.2 רשאי  היועץ  ובצ  חייבאין  עזרה  משפבשם  התחייבות  בכל  ו/או  רון  כספית  ו/או  טית 

לפי  ו/או    היו על פי חוזה זעל היועץ לפי סמכויותא אלא אם כן פואחרת מכל מין וסוג שהו

 העבודה ו/או הנחיית עזרה ובצרון בכתב.  הוראות הזמנת 

חיות שניתנו  ההנ   זה ו/או שלא על פי  י האמור בחוזההתחייבות כלשהי של היועץ שלא על פ  18.3

ית לכל  אי אישית ובלעד, לא תחייב את עזרה ובצרון, והיועץ יהא אחר ו על ידי עזרה ובצרוןל

זז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה  רון תהא הזכות לקרה ובצזכלפי צד ג'. לע  התחייבות הנ"ל

 ה.  ו מכוח הזמנת העבודי חוזה זה ו/א ו/או ייגרמו לה מכל תשלום אשר יגיע ליועץ על פ 

ל היועץ בתור  כל הנוגע לאישור תכניות וכל הכרוך בכך, יפעעם רשויות מוסמכות, בבמגעים   18.4

 ובלבד.מסמיכה אותו לכך בצרון וובצרון, ועזרה  כוחה הטכני של עזרה-אב

ם כן  וסמכות, אלא אהיועץ לא יגיש כל תוכניות או תיקונים לתוכניות לאישור הרשויות המ   18.5

 רון.  ידי עזרה ובצ  ן עלאושרו קודם לכ

ין הכרוך בהתחייבות  ובצרון בכל ענייקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את עזרה  היועץ לא   18.6

 רה ובצרון באמצעות הנציג.  ורה המוקדם של עז א באיש לוקית או כספית א ח

יתן  אי ל, לא יהיה היועץ רשי הנציג, בכתבאלא אם הוסמך לכך על ידי עזרה ובצרון או על יד 18.7

למחירים  הראשי או לקבלנים, או לנהל מו"מ עמם ביחס    ישרין לקבלנים, לקבלןהוראות במ 

הנציג ואם הוסמך  עזרה ובצרון או    אמצעות בוי מחירים, אלא  י ביצוע הכרוכים בשינאו דרכ

 לכך יעשה כן במסגרת ההסמכה שקיבל בלבד. 

 שמירת סודיות .19

מטעהיוע  מי  ו/או  בזאת,  ץ  מתחייבים  המו  עכי  ו/או  עצמם  מם  מי  ו/או  היועץ  ישמרו  ובדי  טעמם, 

בקשר  אליהם    כל ידיעה שתגיע  יביאו לידיעת כל אדם,לא ימסרו, ולא  בסוד ולא יעבירו,  לא יודיעו,  

 זה זה ו/או ביצוע השירותים מושא הזמנת העבודה. עם ביצוע חו
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  היעדר זכות עיכבון .20

בממו 20.1 ומוצהר  לא  סכם  היועץ  כי  שהוייחשפורש,  שלב  בכל  ועניין  ב  מטרה  ולשום  כמחזיק  א 

ודבר כבר רשות  ו, וייחשב לכל עניין  או בכל חלק ממנ בתוצרי העבודות ו/או באתר ובסביבתו  

ביטול מידי ע"י עזרה ובצרון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך  ת, רשות הניתנת ל בלעדי  אל

 .   במתן הנמקות כלשהן

דין, לרבות  ון המוקנית לועכב  ץ מוותר על כל זכותהיוע  20.2 על פי חוק הסכם קבלנות    על פי כל 

תשכ"ח  וחוק    1974  -תשל"ד   העבו  1968  –המכר  של  תוצר  שבכל  מסמך  ובכל  ימצא  ידות 

צוען. זכות הבעלות והחזקה בכל תוצרי העבודות תהא בכל עת נתונה אך  רשותו בקשר עם ביב

וב לעזרה  בורק  לרבות  הצרון,  תוכניות,  שייסכמימסמכים,  פרט  וכל  ו/או  ם  לעיונו  מסר 

  חשבו בכל עת כמוחזקים תים, וכל אלה יקתו ו/או שיוכן על ידו בקשר עם ביצוע השירולבדי

 רו לעזרה ובצרון מיד עם דרישתה. צרון בלבד, ויימסזרה ובעבנאמנות לטובת 

 שונות .21

האישורים 21.1 כל  בהשגת  יסייע  הדר  היועץ  הפרויקוההיתרים  לביצוע  מוושים  הזמנת  ט  שא 

 פעולה בנדון עם היועץ.   דה. עזרה ובצרון תשתף העבו

ויתור, ה  21.2 זה זה, לא  צד לחו  ה במועדה על ידירכה או הימנעות מפעולנחה, דחיה או אשום 

ה  כויתור מצידו על זכויותיו על פי חוזה זה ועל פי הדין ולא יפורשו כמניעה לתביע  ייחשבו

 משנהו. מצידו כנגד 

 ה לו על פי כל דין כנגד החברה. כות קיזוז שהיא הנתונר בזה על כל זמוותהיועץ  21.3

גיע ו/או שיגיע  כום שמסו/או לגבות כל    זז ו/או לעכב תחת ידהתהיה זכאית לק  עזרה ובצרון

ממנה  ל שיגיעו  הכספים  מתוך  זה,  חוזה  פי  על  היועץ  אחריות  מהפרת  כתוצאה  מהיועץ  ה 

כל לרבות  ב יועץ,  תישא  בג ל סכום שהיא  ו/או  ו  מעשי  היועין  היועץ אשר  אחראי  מחדלי  ץ 

ן מסרה ליועץ  ב, ובלבד שעזרה ובצרוובין שאינו קצולהם לפי חוזה זה, בין שהסכום קצוב  

 בכתב המפרטת את הטעמים לקיזוז או לעיכוב. ימים מראש הודעה ( 7ה )עשב

את    זה לא יחייבו  חוזהביחס לאמור בתנאי    רים או אורכותשינויים, תיקונים, תוספות, ויתו 21.4

 שו בכתב ובחתימת המוסמכים לכך מטעם כל צד. הצדדים אלא אם נע

ד למשנהו  דעה שתישלח ע"י צוכל הו  נן כמפורט במבואדדים לצורך חוזה זה הכתובות הצ 21.5

לנמען   הגיעה  כאילו  תחשב  רשום  בדואר  דלעיל  הכתובות  לאחר    72עפ"י  הימסרה  שעות 

 ישית ביד. רה אומיד במקרה של מסי בדואר,

 

 : חתום במקום ובכותרת הנקובים בחוזה זהראיה באו הצדדים על הול

 

 

                                 ____ _________    _________ _______ 

              היועץ                                                    עזרה ובצרון                            



 65- 
ים עבור חברת עזרה ובצרון  ויועצים בתחומים שונ אגר מתכנניםמ  הקמתל 1280פומבי מס'  תמכרז מסגר

 בע"מ 

 א'ספח נ

 ותנאי המכרז  נספחיהצעת היועץ על ה

 

 נספח ביטוח  

פי הסכם    עץ היולגרוע מאחריות    מבלי .1 דין,  על  כל  פי  על  ולקיים, על חשב  ץהיוע  עלזה או  ן  ו לערוך 
, את  יןקיימת על פי הסכם זה או על פי כל ד   ההסכם וכל עוד אחריות היועץתקופת    כל, למשך  היועץ

 : ת כדין בישראלאצל חברת ביטוח מורשי, "( חי היועץביטורטים להלן )להלן: "המפוהביטוחים 

 
ידי    כלפי עובדים המועסקים  היועץ  המבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים .א על פי    היועץעל 

, בגין  1980  -ם  "ודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התשפק
גוף  מוו נזק  ו/או  נפשי  ו/או  ת  כתוע לנזק  או  צאה  ובד  ועקב    ,המחלמתאונה  כדי  ע  ביצותוך 

אחריות  השירותים   לעובד    )שישה  ₪  6,000,000  שלבסך  בגבול  חדשים(  שקלים    -ומיליון 
ובסה"כ  )עשרים  ₪  20,000,000 למקרה  חדשים(  שקלים  הביטוח  הלתקופת    מיליון  ביטוח. 

ל  עועית, כי  מקצ  נת עבודה ו/או מחלהלעניין קרות תאויקבע  החברה, היה ויורחב לשפות את  י
 . היועץכלפי מי מעובדי  כלשהן ביד חובות מעמוטלות  חברהה

מאשרהח כי  תברה  י,  על  עובדים  מועסקים  ולא  ו/או    היועץדי  היה  עם  מתן  בקשר  במסגרת 
 הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.   ליועץהשירותים, 

צד  ב .ב כלפי  אחריות  חבו  שלישייטוח  את  דין  ועץהי ת  המבטח  פי  נז אובדן  בגין  ,  על  ק  ו/או 
גוףלכל  שייגרמו   ו/או   שלך  בסבגבול אחריות  תן השירותים  ו/או במסגרת מ  בקשר עם  אדם 

  שפות ורחב להביטוח י ביטוח.  הלתקופת    מקרה ובסה"כ( לון שקלים חדשים)מילי  ₪  1,000,000
,  ץהיועמי מטעם    ו/או   היועץו/או מחדלי    למעשי   שתוטל על החברהאחריות  בגין  החברה  את  

 ". אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף 

מקצוע .ג אחריות  חב  יתביטוח  את  תביע  היועץות  המבטח  בשל  דין  פי  שתוגש  על  דרישה  או  ה 
או   היועץ או של עובדי  היועץ נה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של לראשו

בגבול  שירותים,  יפין עם מתן הבעק  ל הקשור במישרין אובכ  ועץהימהבאים מטעם  של כל מי  
הביטוח כולל תקופת גילוי    .ביטוחהלתקופת    מקרה ובסה"כל1  ₪_______     שלבסך  ת  אחריו

תו  12  בת תום  לאחר  ידי  חודשים  על  נערך  לא  כי  בתנאי  הביטוח,  חלופי    היועץקף  ביטוח 
מהאמ למתחייב  מקביל  כיסוי  הביטוח  המעניק  זה.  בסעיף  תאריך  ור  יכלול  ע  למפר כאמור 

מאוחר  השי  שאינו  מתן  תחילת  החברהלמועד  את  לשפות  יורחב  הביטוח  חבות    רותים.  בגין 
, וזאת  היועץמי מהבאים מטעם  או של    היועץו מחדל של  תוטל על החברה עקב מעשה ו/א  ראש

 כלפי החברה.    היועץ מבלי לגרוע מביטוח חבות 

מזערית המוטלת    בבחינת דרישה  הינם  היועץסגרת ביטוחי  ת האחריות הנדרשים במכי גבולו  מובהר .2
ם בזאת,  מוסכ.  זה ו/או על פי כל דין  םבות על פי הסכממלוא הח  ועץ, שאינה פוטרת את היועץ היעל  

ליועץ תה  כי  כלפי  יה  לא  טענה  הקשור    החברהכל  בכל  החברה  מטעם  מי  האחריות    לגבולותאו 
 . כאמור

ביט  היועץ  ביטוחי .3 לכל  קודמים  ידי  יהיו  על  הנערך  סעיף  ברההחוח  היועץ לפיו    ,ויכללו    מבטחי 
סעיף,    יועץכן יכללו ביטוחי החי החברה. ובר שיתוף בביטדרישה או תביעה בד ,כל טענה על תרים מוו

  בדואר ,  מראש לחברה  יום   30בת    בהודעה  אלא,  הביטוח  תקופת   במשך  יצומצמו  ולא   טלו יבו  לפיו לא
 רשום.

מטעם    את הבאיםאו  /ו רוניים  ותאגידיה העי  יפו  אביב -עיריית תלאת    או/ו את החברה    פוטר  ץהיוע  .4
לרכוש, המובא  ו נזק  אובדן א   לכל   , מאחריותרוניים  ותאגידיה העיו  אביב יפ -עיריית תל או  /החברה ו

היועץעל   היועץ  ידי  מטעם  מי  ידי  על  היועץ  או  את  המשמש  ו/או  החברה  מתן    לחצרי  לצורך 
לה לפי  עה כדרישה או תבי   ,טענהכל    ליועץ ולא תהיה  ,  השירותים אובדן  עיל  נזכרים  נזק  או  ו/בגין 

 גרם לנזק בזדון.  יחול כלפי מי שהפטור כאמור, לא  ;  ואולםכאמור
או חלק  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןם זה  מכל הוראה מהוראות הסכ  לגרוע   מבלי .5

ידי  יסופקו    םמה מטעם    ניקבלעל  היועץ,  היועץמשנה  בידי  לדאו  על  כי  פוליסות  שנה  המ  קבלניג 
 .  ההתקשרות עמםוהיקף נאותות בהתאם לאופי   ביטוח

 

 

 בהתאם לטבלה מטה  1
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 ות הנדרשים גבולות האחרי ה היקף שכר טרח

 ₪.  1,000,000 ₪  250,000התקשרויות עד 

 ₪.  2,000,000 ₪  ₪500,000 עד   250,001-התקשרויות מ

 ₪.  4,000,000 ₪  ₪1,250,000 עד   500,001-התקשרויות מ

 ₪.  6,000,000 ₪  2,500,000 ₪ עד 1,250,001-רויות מהתקש

 ₪.  8,000,000 ₪.  2,500,00-יות של למעלה מהתקשרו
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 'גנספח 

 הצהרה על העדר תביעות

 

________________  אנו והסופי  הח"מ  הכולל  החשבון  את  להגיש  בזה  מתכבדים   _____________

ל"החשבון הסופי")להלן:   בוובצרעזרה  (  לשיכון  ")לה  ע"מן חברה  ולן:  ביצוןבצרועזרה  בגין  עבודות  "(  ע 

)להלן:  ___________  שביצענו  בהתאםעבודות""ה________________  מיום    (  בינינו  עבודה  להזמנת 

 (.מנת עבודה""הז __________ )להלן : _

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן : 

ידי   .1 על  והסופי המאושר  הכולל  פי  הסו  פורט בחשבוןהינו כמתמורת העבודות    ההחברכי הסכום 

 (."התמורה הסופית"_____ש"ח )להלן : ___________________ ומסתכם בסך

ביעות ו/או טענות מכל סוג  נו ולא תהיינה לנו כל תת כמפורט בחשבון הסופי אין לכי פרט לתביעו .2

"ל  הזמנת העבודה הנ לקשר  שהוא כלפי עזרה ובצרון ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם, ב

 . או הנובע ממנהה ו/כל הכרוך ב ו/או

על חשבון התמורה .3 של ________   כי  כה סך  עד  והסופית קבלנו  היתרה  ______ ש"ח    בקבלת 

 לנו את מלוא התמורה לביצוע הזמנת העבודה. של ___________ ש"ח קיבהמגיעה לנו בסך 

 

 

 

 ולראיה באו על החתום

 2022ת נ__ שהיום_____ לחודש ___

 

 

 

 

       ____________: ___היועץ 

 ____________ תאריך: ____ 
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 'דח נספ  

 הצהרת סודיות 

 

 __ תאריך: ______

 

 

 לכבוד

 ה ובצרון חברה לשכון בע"מעזר

 

 תהתחייבות לשמירת סודיו כתב

 ________________ , מורשה חתימה של   ______________אני, הח"מ _________, ת.ז. 

בהנ    ______________ ___  ח.פ.  עזרכלל  חברת  ובמאגר  לשכה  חברה  )להלן:  צרון  בע"מ    "עזרהון 

ומענ ובצרון"  ___________ בתחום  לפר(  שירותים  )להלן:  יק  שונים  בזאת,    ("המתכנן"ויקטים  מתחייב 

 נן, כדלקמן: בשם המתכ

ידו לעזרה  -נון עלכ י התלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות המתכנן חלות הן בתקופת מתן שירות

 . ן והן  לאחריהובצרו

כלשהו,  אדם ו/או גוף    להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל  וחלטת ולא לגלות ו/אומור בסודיות מ לש .1

הקשור ידע  ו/או  מידע  ו  כל  ובצרון  עזרה  מכלליות  / בפעילות  לגרוע  ומבלי  לרבות  בתכניותיה,  או 

ת,  רטים על לקוחוים, פעיים, סודות מסחרי ו מקצ  האמור כל רישום, שרטוט, תכנית, מפרט, סודות

שכר    ות עבודה, תנאיתחשיבים, הנחות, פרטי עסקאות, שיטפצה, פרסום, מחירים,  יטות שיווק, הש

ה העסקיות של עזרה ובצרון, פרטים על מנהלי  בעזרה ובצרון, כוונותי  ו/או העסקה, הסדרי האבטחה

שה אחר  מידע  כל  או  עובדיה  ו/או  ובצרון  ובצרון  אגיע  עזרה  מעזרה  בקו/או  ליו  מטעמה,  שר  ממי 

 (. "המידע המסווג"להלן: עזרה ובצרון )ל

ר ו/או חומר  כל אדם ו/או גוף כלשהו, כל חומאו בעקיפין, ל  לא למסור ו/או להעביר, במישרין .2

מ ו/או  אחרת  גלם  מדיה  ו/או  דיסקט  ו/או  מסמך  ו/או  מדגם  ו/או  ממוצר  חלק  ו/או  וצר 

מסווג  יל את המידע ההמכ   שוכפל וכיוצ"ב או מ/ צולם ו/או מודפס ומחפץ  לאגירת מידע ו/או  

המתכנן לגביהם נחוץ  ר לידי מועסקי  והכל למעט מסירה ו/או העברה כאמו  כולו או מקצתו, 

 לעזרה ובצרון ואך ורק לצורך מתן שירותים כאמור.וג לצורך מתן השירותים  המידע המסו 

ייצ .3 שיכפול,  לרבות  שימוש,  כל  לעשות  חיקומור,  לא  והפכירה, העברה,  במידע המסי  ווג  צה, 

 צרון שתינתן בכתב ומראש.  , אלא בהסכמת עזרה ובכולו או מקצתו

להוצ .4 מסווג,לא  מידע  אינו    יא  הוא  כי  למתכנן  נמסר  עזאשר  ממשרדי  להוציאו  רה  רשאי 

 ללא אישור בכתב ומראש של עזרה ובצרון.   –ובצרון, בין באופן ארעי ובין באופן קבוע 
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, אלא בהסכמת עזרה  ום ו/או שיווקפרס  ובצרון למטרותעזרה  ות שימוש בשמה של  שא לעל .5

 צרון בכתב ומראש. וב

די  פי שינתנו מעת לעת על ייחות סבירות של עזרה ובצרון, כשות ביטחון ובטלפעול על פי דרי .6

 עזרה ובצרון ולגרום לכך שכל מועסק על ידי המתכנן יפעל על פיהן.

מועד  שהיא, או בכל  יבה  ובצרון, מכל סעזרה  ם על ידי המתכנן לי ירות מיד עם סיום מתן הש  .7

לידיה כל  אחר לפי דרישתה   ובצרון, להחזיר  ו/או מי  דבר אשר הגיע לשל עזרה  ידי המתכנן 

כמפו בימטעמו  להשאיר  ולא  לעיל,  ו/או  רט  העתק  ו/או  דבר  כל  מטעמו  מי  ו/או  המתכנן  די 

  ו או ע המסווג, כולהמיד  רון ו/או המכיל אתצה ובצילום ו/או מסמך ו/או חומר הקשור בעזר

   אשר על המתכנן לשמור על פי הדין. עותק אחד של התוכניותמקצתו, למעט 

מ .8 לכל  עם  להבהיר  בקשר  המתכנן  של  מטעמו  חובתועסק  על  התכנון,  על  שירותי  לשמור  ו 

  ה ח זה סודיות המידע המסווג ולהחתים כל מועסק כאמור על הצהרה לשמירת סודיות, בנוס

 להצהרה זו.    

מקרבכ .9 או  ל  שהמתכנן  מה  התחמי  יפרו  לע טעמו  מהתחייבויות  חייב   ייבות  המתכנן  יהא  יל, 

יל,  מהפרת התחייבויותיו דלעאו ההוצאות שיגרמו לכם כתוצאה  ן כל הנזקים ו/ לפצותכם בגי 

ו/או  ושכר טרחת עורכי דין ומע"מ כדין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד    לרבות הוצאות משפט 

 כל דין.   מכוח  ה העומדים לרשותכםפתרו

 ג אם המידע, או חלקו, הוא: לא ייחשבו כמידע מסווו חלק ממידע,  ע, אמיד .10

טיו  ום מוכר הכולל את כל פר(, ובלבד שפורסם בפרסPUBLIC DOMAINחלת הכלל )בגדר נ .11

 המהותיים של המידע ובכפוף לכך שלא הפך לנחלת הכלל בגלל הפרת כתב התחייבות זה.

  שות או ידיעת המתכנן, ואשר הגיע לר  עמו,כנן, או מי מט ת המתוי ברשות או בידיעצע הממיד .12

כלשהוא, אשר  ג'  מצד  מי מטעמו,  מי מטעמה   או  לצ  אינו  שיש  ובלבד  ובצרון,  עזרה  ג'  של  ד 

 לגלות את המידע. כאמור זכות חוקית 

 . להסרת ספק מובהר כי כתב התחייבות זה בא בנוסף להוראות כל דין או חוזה .13

 

 םראיה באתי על החתולו

 

 

__________________ __ __________ __________ 

 ימה חת תאריך 

 

 

 _ ______________: _______ מסמך זה נחתם בפני

 שם וחתימה                            
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 יר היעדר ניגוד ענייניםתצה
 

__________________ מרח'   _________________________ הח"מ  ת"ז  _____ אני   __
ונשים הקבועים בחוק אם  אמת וכי אהיה צפוי לעעלי לומר את הכי    לאחר שהוזהרתי____  __________

 :, מצהיר כדלהלן לא אעשה כן

 

)להלן: "_____________________   אני מכהן כבעלים של משרד .1 מוסמך  היועץ ______  ואני   ,)"
ברה לשיכון  רון חוץ לחברת עזרה ובצעי יילהצהיר מטעם היועץ את המפורט להלן בקשר מתן שירות

 "(.בצרוןעזרה ולהלן: ""מ )בע

 

 . עם עזרה ובצרוןניגוד עניינים  ליועץ הצהיר כי למיטב ידיעתי אין הריני ל .2

 

,  ליועץ קשר לחברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון עזרה ובצרוןן  היר כי למיטב ידיעתי איהריני להצ .3
 . וקידי למעט קשר מקצועי מתוקף תפ

 

מתחייב .4 חברתלהבי   הנני  לידיעת  חעזר   א  כל  ובצרון  עניי ה  לניגוד  שיעלה  בהתאם  שש  ואפעל  נים 
 להוראותיה. 

 

 

 ימה חת

 

 "ד אישור עו

 

 

עו"ד _____________________, במשרדי שברח'    __________ הופיע בפני,הנני מאשר בזה כי ביום __ 
_____________ עו"ד  בא  _ _________________________  עצמו  זיהה  ת.ז.    מצעותאשר 

צפוי לעונשים    כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה   ישית, ולאחר שהזהרתיו__/המוכר לי א____ _______

 וחתם עליה.  ישר נכונות הצהרתו הנ"להקבועים בחוק אם לא יעשה כן, א

 

     

 חתימה וחותמת   שם עו"ד  תאריך 

 


