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 חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלות הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ -קול קורא 
 

"( מבקשת לקבל הצעות מחיר חברהה)להלן: "מטה יהודה בע"מ  החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים

במסגרת פרוייקטים המנוהלים על  "(השירותים)להלן: " חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלותלשירותי ייעוץ 

בקול , עפ"י הדרישות המפורטות להלן "(המועצהידי החברה ו/או על ידי המועצה האזורית מטה יהודה )להלן: "

 זה. קורא

ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ובהתאם הליך זה אינו הליך מכרזי, 

 .חברהלמאגר היועצים של ה
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 רקע .1

 .חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלותפרויקטים קדם ל יהודה מטה אזוריתה המועצהחברה וה בכוונת .1.1

ובחרה בקבלן  LEDנכון למועד פרסום הליך זה, פרסמה המועצה מכרז להחלפת גופי תאורה לטכנולוגיית  .1.1

 לביצוע העבודות.

, חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלותכמו כן, בכוונת המועצה והחברה לקדם פרויקטים נוספים  .1.1

 במסגרתם ידרשו שירותי היועץ.

את כל התהליכים במסגרת זו, נדרשת החברה לשירותי יעוץ במסגרתם יבצע היועץ שיבחר בהליך זה  .1.1

 :לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (ג'ספח נ)ב הנדרשים לצורך קידום הפרויקט

 :לדרישות משרדי הממשלה השונים לקבלת המענקים בהתאם הגשה מסמכי הכנת -שלב א'

 .במכרזי החברה ו/או המועצה הזוכים הספקים של ולוגיותנהטכ בדיקת .1.1.1

 .לצורך קבלת המענקים הממשלה להנחיות העונות לטכנולוגיות הנדסיות התאמה בדיקות .1.1.1

 בהגדרות משרדי הממשלה השונים. המופיעות דרישות פ"ע ההנדסיים והפרמטרים הבדיקות ניתוח .1.1.1

 גזי פליטות מהקטנת האנרגטית ההתייעלות מתוכנית הצפוי והאנרגטי הכלכלי החיסכון ניתוח .1.1.1

 .המענקים יתקבלו יסודם שעל החממה

 .הממשלה החלטות פ"ע המקסימאלי המענק לקבלת בקשה הגשת .1.1.1

 הסביבה להגנת והמשרד הכלכלה משרד של למכרז הטכנולוגיה וחברת המועצה הגשת -שלב ב'

 חממה גזי ופליטת אנרגטית התייעלות בפרויקט לתמיכה

וכן ליווי החברה  בחינות שונות,  מעקב ביצוע, לרבות הבהרות, סיור ו/או המועצה ליווי החברה .1.1.1

 .קבלת המענקיםהמקצועי בהליכים משפטיים ככל ויוגשו בעניין  ןבפא

לקבלת המענקים לידי החברה / עד  חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלותניהול וליווי פרויקט  .1.1.1

 .המועצה

דרש להתחיל במתן השירותים מיד לאחר שקיבל הנחיה מהחברה יהיועץ אשר יבחר בהליך זה י .1.1.1

 ש על פי משרדי הממשלה השונים.יעד למועד האחרון להגהמענקים   תבקבל בטיפוללהתחיל 

 בקבלת מענק עבור שימוש בטכנולוגיה ישראלית המועצה ליווי -ג'שלב 

החברה בהגשת בקשה ובקבלת ב' לעיל בגין ליווי המועצה ו/או -כלל הפעולות המפורטות בשלבים א' .1.1.1

 מענק עבור שימוש בטכנולוגיה ישראלית.

"קבלת סיוע להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות פרטים אודות המענקים המדוברים  .1.1.11

ניתן למצוא באתר משרד האנרגיה בלינק: אנרגטית, 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant-04-41-10-2020. 

מובהר כי החברה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עם היועץ לצורך פרויקטים נוספים  .1.1.11

שנים מיום החתימה על הסכם עם היועץ שיבחר במסגרת הליך זה ואולם  1וזאת במהלך תקופה של 

תונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ככלל תקופת ההתקשרות עם היועץ תהא אופציה כאמור נ

 מכוחו. /יםעד לתום הפרויקט וקבלת המענק

 

 חברההצטרפות למאגר היועצים של ה .5

מגיש המציע בקשה להירשם במאגר היועצים של  במסגרת הליך זה, בעצם הגשת הצעת המחיר .1.1

, בין אם הצעת המחיר שלו חברהלמאגר היועצים של ה. מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף חברהה

 תתקבל ובין אם לאו.
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 תנאי הסף להצטרפות למאגר: .1.1

בעל ניסיון של היועץ שיספק את השירותים בפועל )בין אם הוא המציע, ובין אם הוא עובד המציע(  .1.1.1

רשויות עבור  חממה גזי ופליטות LED-בתחום החלפת גופי תאורה ל אנרגטית להתייעלותמתן ייעוץ 

האחרונות, ובתקופה זו נתן שירותי שבע השנים לפחות במהלך ו/או תאגידים עירוניים מקומיות 

 .אחד ו/או תאגיד עירונימקומית רשות לייעוץ כאמור לפחות 

 או הגוף המעסיק אותו בעל תעודת עוסק מורשה. המציע .1.1.1

חשבונות לפי חוק עסקאות גופים אותו, בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי או הגוף המעסיק  המציע .1.1.1

 בתוקף המועד הגשת ההצעה. –, ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור 1111 -ציבוריים, התשל"ו 

הוא תאגיד, עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין מרשם החברות,  המציעככל שהגוף המעסיק את  .1.1.1

 העמותות או השותפויות לפי העניין.

המציע לא התאגיד, בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו  –המציע, וככל שהגוף המעסיק אותו הוא תאגיד  .1.1.1

הורשעו בעבירות )שטרם התיישנו( המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, 

 , כמפורט בתצהיר המצורף.1111 -התשמ"א

חוקי העבודה תר משתי עבירות לפי האחרונה ביו ההמציע והגוף המעסיק אותו לא הורשעו בשנ .1.1.1

ו/או צווי  1111-תוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בבהמפורטים 

 ההרחבה מכוחם.

ו/או השירותים  חברהאין למציע ולגוף המעסיק אותו ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין ה .1.1.1

 .חברהד עניינים במהלך התקשרותו עם הוהוא מתחייב כי לא יעמוד בניגו ,נשוא הליך זה

יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל, לרבות התצהירים, ההצהרות והמסמכים  המציע .1.1.1

 המצורפים למסמכי הליך זה.

 

 כללי -הצעת מחיר לשירותי יעוץ  .3

זה  יועץלציין את הפרטים של , יש ספציפי  )שיאושר ע"י המזמין( יועץן אך ורק על ידי נתהשירות יי .1.1

 .  , לצרף לגביו את קורות החיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות(")להלן: "היועץ

בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה ובחינת ניסיון המציע תהיה אך ורק ביחס לאותו יועץ  .1.1

 (.חברהספציפי, אף אם הוא מועסק בחברה/שותפות )אשר עמה תתקשר ה

"( התמורההמוצע )להלן: " כולל עבור ביצוע כלל השירותיםמחיר לשכר טרחה על המציע להגיש הצעת  .1.1

את הצעת  ,חברההכרוכות בהספקת השירותים ל הכולל החזר נסיעות, עלויות ביטול זמן וכל ההוצאות

מובהר כי החברה תקבע בהסכמה עם היועץ את פריסת התשלומים  המחיר יש למלא בנספח ב' להליך זה. 

 ואבני הדרך לביצוען.

המועצה / החברה תבצע עבודות באמצעות קבלן מטעמה בהתאם להנחיות ופיקוח של היועץ בכל שטחי  .1.1

למענקים השונים ממשרדי הממשלה השונים. אומדן לא מחייב של  ברההמועצה שיזכו את המועצה / הח

 מש"ח לשלב זה. 1עד מוערך בשווי של  LED-הלביצוע פרויקט  ברהחהמועצה / ה

קט ולזכות במענקים המובטחים בהתאם כדי לקדם את הפרויב יפעלו כמיטב יכולתןהמועצה / החכ"ל  .1.1

 ת משרדי הממשלה השונים.ימלצת היועץ ובלבד שיקבלו מימון בהתאם להנחיהל

/ המועצהעבור  )ויתקבל בפועל( מענק שישיג היועץכל  מתוךאחוז כיחושב  )עלות היעוץ( שכר הטרחה .1.1

כדי לעמוד בתנאים שיזכו אותה המועצה/ החברה תבצע שבמסגרת פרויקטי התייעלות אנרגטית  החברה

רק לאחר קבלת  שכר הטרחה ישולם . למען הסר ספק,ממשרדי הממשלה לקבלת המענקים השונים

 .כדיןמע"מ  צורףלכל תשלום י, /או בחברההמענקים בפועל במועצה ו
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 רכיבים להצעת המחיר: 1לצורך כך יציע היועץ  .1.1

הצעת מחיר עבור טיפול בהגשת הבקשה למענק למשרדי הממשלה השונים. מובהר כי סכום זה  .1.1.1

תשלום לפי רכיב  יקוזז מסך התשלומים שהמציע יקבל מהחברה / מועצה כמפורט בסעיפים הבאים.

משרד הממשלתי והכרה בזכאות לקבלת המענק )ככל זה ישולם רק לאחר הגשת הבקשה וקבלתה ב

וידרשו השלמות/ הבהרות מהמועצה, ישולם התשלום כאמור רק לאחר ביצוע כלל הפעולות כנדרש 

 להכרה בזכאות(.

אחוז מהמענק שהחברה / מועצה תקבל בגין ההתייעלות האנרגטית  ממשרד הממשלה השונים  .1.1.1

 לעיל. 1.1.1לעיל, בניכוי התשלום ששולם בסעיף  1בשלב א' ובשלב ב' כמפורט בסעיף  במסגרת

שימוש בטכנולוגיה  –לעיל  1ג' כמפורט בסעיף אחוז מהמענק שתקבל המועצה / חברה בגין שלב  .1.1.1

 , לרבות בגין הגשת הבקשה.ישראלית

מענקים בפועל במועצה רק לאחר קבלת הישולם  1.1.1-1.1.1למען הסר ספק, שכר הטרחה בסעיפים  .1.1.1

 לכל תשלום יצורף מע"מ כדין.ו/או בחברה, 

עמם  , ולהזמין שירותים מהיועצים השוניםלהתקשר עם יותר מיועץ אחדשומרת לה את הזכות  חברהה .1.1

 תתקשר לפי צרכיה.

 אופן הגשת הצעה ושאלות הבהרה .3

 .חברהיש להדפיס במלואם מאתר האינטרנט של ה הקול הקוראאת מסמכי  .1.1

וכל המסמכים ידי המציע, -המלאים, לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על הקול הקוראאת מסמכי  .1.1

הצעה  .15:11בשעה   27/10/2020וזאת עד ליום  , yehuda.org.il-orli@m מיילליש להעביר הנלווים 

 שתגיע לאחר מועד זה, לא תידון ותיפסל.

, יחתום על כולל הצעת המחיר ב', נספחהמציע ימלא את ההצהרה ואת הפרטים הנדרשים ע"ג  .1.1

 התצהירים המצורפים ויצרף את המסמכים הנדרשים. 

 .נספח א'המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת לצורך קבלת ניקוד האיכות כמפורט ב .1.1

בשעה  51/11/5111  עד ליום orli@m-yehuda.org.ilמציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה לדוא"ל  .1.11

 .חברהבכתב תחייבנה את ה רק תשובות . 15:11

הקול רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .1.11

, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד הקורא

 ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים. הקול הקוראמתנאי 

 

 ההליך ואופן בחירת הזוכהתנאי  .4

להליך זה, זאת  'אבנספח יבחנו לפי אמות המידה כמפורט אשר יעמדו בתנאי הסף שהליך זה, המציעים  .1.1

 בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתם.

שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע, לצורך  חברהה .1.1

 בחינת הצעת המציע.

 בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר. חברהככלל, תבחר ה .1.1

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההצעה הזוכה תתקבל על ידי  חברהה .1.1

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. חברהה
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 ולהגיש את אישור קיוםהמציע יידרש לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה, בנוסח המצ"ב  .1.11

 הביטוחים הנספח לו, חתום על ידי חברת ביטוח )תנאי לחתימה על ההסכם(.

 שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע. חברהה .1.11

 רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי. חברהמובהר בזאת כי ה .1.11

 

 אמות מידה לבחינת ההצעות -נספח א' 

 ספציפי שייתן את השירות באופן בלעדי ולא לגבי חברה/משרד  יועץהבחינה תתבצע לגבי 

 ניקוד פרטים פרמטר

זיהוי   :סיון בהשגת טכנולוגיהינ

טכנולוגיות שונות בתחומים רלוונטיים 

לרשות והבנת השלכותיהם והטמעתם 

כפרוייקטים מפחיתי פליטות, הוכחת 

 יכולת המציע

החברה תבחן מהותית את  על המציע לפרט את נסיונו כאמור.

סיונו של המציע והתאמת ינ

סיון זה לצרכי המועצה ינ

והחברה ותנקד את הצעתו 

 נקודות 11 ניקוד מרביעד 

 ברכיב זה.

ביצע המציע  – קבלת המענק בפועלבנסיון 

 1ב' בסעיף -א' יםלפחות את שלב והשלים

)קבלה בפועל של הלקוח של לפחות   לעיל

 מסכום ההתחייבות מכתב האישור(  11%

ועד למועד  1111בתקופה שמאז שנת 

עבודות אספקה והתקנה  -ההצעה הגשת

, או LEDשל גופי תאורת רחוב מסוג 

עבור  עבודות שונות בתחום המוניציפאלי

מזמינים ציבוריים ו/או ממשלתיים 

ו לא הפרויקטים שהוגשהיקף  .בישראל

 )לא כולל מע"מ(₪ מיליון  1.1-יפחת מ

יועץ שהציג ניסיון כאמור  על המציע לפרט את נסיונו כאמור.

 11יזכה לניקוד של עד 

 נקודות.

נסיון בשילוב קבלת מענק מקסימלי של 

טות והשגת טכנולוגיה יהפחתת פל

 עבורןבפועל ישראלית חדשה וקבלת מענק 

 . להליך( 1שלב ג' בסעיף )

לפרט את הטכנולוגיות  המציעעל 

שהוגשו והתקבלו כטכנולוגיה 

כאלו שלאחר  –ישראלית חדשה 

הטמעה וכן פרוייקטים/טכנולוגיות 

והתקבל בגינן מענק  – בתהליך ביצוע

 להליך. 1כאמור בשלב ג' בסעיף 

יועץ שהציג ניסיון כאמור 

 11יזכה לניקוד של עד 

 נקודות.

מהניסיון והידע  התרשמות כללית

 קצועי של המציע בתחום השירותים.המ

על בסיס ראיון אישי, במסגרת רכיב 

זה תוכל החברה להביא בחשבון את 

חוות דעת מקבלי שירותים קודמים 

 ו/או ממליצים של המציע.

 נקודות. 12ניקוד מרבי 

לשכר הטרחה הכולל למתן  ת מחירהצע

  השירותים. 

 בכל רכיב המציע בעל ההצעה הנמוכה

בגין  ביותר יזכה למלוא הניקוד

, שאר המציעים יקבלו ניקוד הרכיב

בגין כל אחד מרכיבי הצעת 

-3.7.1המחיר לפי סעיפים 

, ינתן ניקוד מירבי של 3.7.3
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 ניקוד פרטים פרמטר

יחסי בהתאם לפער בין הצעתם 

 להצעה הנמוכה ביותר לשירות זה

 .ברכיב המדובר

 נקודות. 12

 .נקודות 42ניקוד מרבי 
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 והצעת מחיר לשירותים המבוקשים חברהלהירשם במאגר היועצים של הבקשה  –נספח ב' 

מטה  לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים חברהאני הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של ה

 -ו 1/1111, מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות ואת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים יהודה בע"מ

 מסכים ומקבל את כל האמור בהם. ואני 1/1111

מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודות הח"מ 

 והשירותים נשוא הליך זה, כמפורט לעיל.

קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את  מסמכי ההליך לבחירת יועץ,תוכן  קרא והבין את הח"מ

 עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 _____________________________ המוצע )שיספק את כלל השירותים באופן בלעדי( היועץ שם 

 פ: __________________: ____________________, ע.מ/ ח.העסק/התאגיד/המעסיקשם 

 ___________________________  טלפון: ______________________כתובת: 

 דוא"ל: ____________________________________ 

 

 מע"מ ללאלציין מחיר מבוקש  - חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלות ייעוץ לשירותיהצעה כספית  

 הרכיבים להלן: 3-יש למלא את הצעת המחיר לגבי כל אחד מ

  ובמילים: _________________ ₪  -להליך )טיפול בהגשת בקשה למענק(  3.7.1לפי סעיף שכר טרחה(

 שכ"ט ברכיב זה ינוכה מתוך שכ"ט ברכיב להלן. ______________________________ שקלים חדשים(.

 להליך 3.7.5ב', כמפורט בסעיף -ים לפי שלבים א'המוצע השירותים כלל ביצוע עבור כולל טרחה שכר-                            

 ב'.-המענק שיתקבל בפועל בגין שלבים א' מתוך)ובמילים: _____________________ אחוזים(  ________ %

 3.7.3ים לפי שלב ג' )טכנולוגיה ישראלית(, כמפורט בסעיף המוצע השירותים כלל ביצוע עבור כולל טרחה שכר 

 המענק שיתקבל בפועל בגין שלב ג'. מתוך)ובמילים: _____________________ אחוזים(  _______ % -להליך

 .רק לאחר קבלת המענקים בפועל במועצה ו/או בחברהלמען הסר ספק, שכ"ט ישולם 

. חברהספקת השירותים לאכולל החזר נסיעות, עלויות ביטול זמן וכל ההוצאות הכרוכות ב יםהמוצע יםהמחיר

 .לביצוען הדרך ואבני התשלומים פריסת את היועץ עם בהסכמה תקבע החברה כי מובהר

 . חברהמיום הגשת החשבון. כפוף לאישור החשבון על ידי ה 11תנאי תשלום שוטף+ 

 התמורה בגין שירותים כאמור, הינה סופית ומוחלטת ולא צמודה למדד . 

 התמורה בגין שעות עבודות תשולם בגין ביצוע בפועל.

 
 חותמת ___________________   המציע ______________חתימת 

 
 מצורפים בזאת:
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 פרטים לעניין אמות המידה לבחירת יועץ 

 תעודת עוסק מורשה של המציע/המעסיק 

 אישור ניהול פנקסי חשבונות על שם המציע/המעסיק 

 אישור על ניכוי מס במקור על שם המציע/המעסיק 
 

 

  ציבורייםתצהיר לעניין חוק עסקאות גופים 

 תצהיר על העדר ניגוד עניינים 

  תצהיר על העדר הרשעות פליליות 

 תעודת רישום תאגיד של המעסיק 
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 מפרט השירותים שיסופקו על ידי היועץ  -נספח ג'

 

 ביצוע סקר .1
 

משרד האנרגיה המזמין, עדכונו ע"פ דרישות שבוצע ע"י הסקר הראשוני בדיקה ומיפוי מחודש של  .1.1
 .השוניםומשרדי הממשלה 

השונים בהתאם להנחיות ובלבד  האסדרה והרגולציה הנדרשת אל מול משרדי הממשלה בקרה על .1.1
 כאיות למענקים ל יהיו זשהמועצה / החכ"

 הכנה וניהול המכרז   .5
 לעיל. 1הכנת מכרז ע"פ סקר המצוין בסעיף  .1.1
שטיפה(, הגדרת מפרט טכני, תנאי סף טכניים למציעים , תכולת הציוד הנבחר)כולל מערכת  .1.1

שנים עם  1דרישות ההתקנה, הגדרת תקופת האחריות על הציוד וההתקנה , תחזוקה לתקופה של 
שנים נוספות, כולל תקינות האיטום ,הגדרת עובדים המורשים לעבודה במוסדות  1-אופציה ל

 חינוך.
 הגדרת תנאי סף ,בניית מנגנון לדרוג ע"פ איכות, ניסיון, מחיר, והכנת טבלת ניקוד. .1.1
 רת מסמכים מסמכים נלווים נדרשים  ע"פ דרישות ע"פ דרישת הרשויות להקמת המערכת.הגד .1.1
 ניהול המכרז, סיור קבלנים, מענה לשאלות הבהרה במועד הנקבע במכרז .1.1
ליווי וועדת מכרזים, פתיחת  ההצעות, בדיקת התאמת הקבלנים לדרישות המכרז ,דרוג והשוואת  .1.1

 ידרש, המלצה על קבלן זוכה.ההצעות, ביצוע התמחרות נוספת במידה ונ
 הכנת הסכם התקשרות לבחינת יועמ"ש המזמין. .1.1

 ניהול ופיקוח .3
התאמה והנחיית הקבלן המבצע העבודה לדרישות משרדי הממשלה השונים לצרכי קבלת  .1.1

 .המענקים
 הכנת לוח זמנים לביצוע בחתך אתרים. .1.1
 בדיקת קיום אישורי עבודה וביטוחים של הקבלן  ע"פ דרישת הרשויות. .1.1
 בדיקת איטום הגגות ופיקוח על תיקונם ע"פ הנדרש. .1.1
 אישור תוכניות ביצוע של הקבלן ואישורן אצל המזמין וברשות. .1.1
 ליווי הפרויקט מול חח"י, ביצוע עבודות תשתית, חיבורים ו/או הגדלת חיבורים. .1.1
כל ייעוץ  ליווי החברה בכל הליך נדרש ע"פ דרישות המזמין, מקצועי, משפטי, מכרזי, מתן חוו"ד  ו/או .7.3

 אחר הנדרש להבטחת השלמת הפרויקט .
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 פירוט ניסיון קודם לעניין בחינת אמות המידה

  שירותים סיפק היועץ המוצע להם לקוחותיש לציין 

/  שם הרשות
 הלקוח

תחילת  תיאור השירותים שסופקו
 הספקת

 השירותים
)חודש 
 ושנה(

סיום 
הספקת 

 השירותים
 )חודש ושנה(

פרטי איש קשר 
שם,  -ברשות

תפקיד ומס' 
 טלפון
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 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

 )ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד(

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ב  ________________כ משמש הנני .1

 שם המציע   תפקיד 

 

 המציע. מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 1

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 .1111– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק1בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים

 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 1

חוק שוויון )להלן: " 1111 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן . למציע1

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה  

 הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

הרווחה  העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת

 כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון
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המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  1. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 1

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה  11העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(.

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו 1

 

__________________ 

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל יהא/ת

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(
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 תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

מילוי )להלן: "ההסכם"( ו חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלות להסכם למתן שירותי יעוץ  בתחום עניין

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי תנאיו

 הסכם זה.  

עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר .1

עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .1

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע  .1

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .1

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 והמציע עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד  .1

 עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .1

 .עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים

 

 ולראיה באתי על החתום:

 ______________________חתימה    _______________________שם 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

_______________ _________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך
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 דבר העדר הרשעות פליליות קודמותתצהיר ב

 )ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד(

 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה לבקשה המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 מטה יהודה בע"מ וח מרכזים כפריים ותעשייתייםלפית חברהלהירשם למאגר היועצים של ה

 הריני מצהיר כדלקמן: .1

; פקודת מס הכנסה ; 1111-המציע לא  הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.1

; סעיפים 1111-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1111-פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות שנמחקו או, 1111-לחוק העונשין, התשל"ז 111עד  111-ו 111עד  111, 111עד  111

 . 1111-התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

ביצוע העבירות הבאות:___________________________ בהמציע הורשע בעבר  .1.1

__________________________________________________________________ )יש 

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע הואיל וכך .1

 . 1111-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.  .1

 

____________________ 

 המצהירחתימת 

 
 אישור:

 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 

__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 _________________ :עו"דחתימה וחותמת  ____________:תאריך
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 הסכם למתן שירותי יעוץ

 שנערך ונחתם  ביום _____ לחודש _____ שנת _____ 

 מ"בע יהודה מטה ותעשייתיים כפריים מרכזים לפיתוח חברהה   : ב י ן

 " ו/או "המזמינה"(חברה"ה )להלן:

 -מצד אחד  -

 _______________________   : ל ב י ן

 מ______________________ 

 ("היועץ ו/או נותן השירות)להלן: " 

 -מצד שני  -

הצעת מחיר  להגשתקורא הקול מסמכי הבמעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ כמפורט  חברהוה הואיל

 היועץ, לרבות הצעת המחיר שהגיש חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלות לשירותי ייעוץ

 ;הסכם זההמהווים חלק בלתי נפרד מ"( מסמכי ההליך)להלן: " והמסמכים הנלווים לה.

והיועץ מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא בעל ידע וניסיון בתחומים נשוא הייעוץ,  והואיל 

)להלן:  במסמכי ההליךוהינו בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית למתן הייעוץ, כמפורט 

 "(;  השירותים"

למותנה  קיבלה את הצעתו של היועץ בכפוף חברהליתן שירותי ייעוץ, וה חברהוהיועץ הציע ל והואיל 

 בהסכם זה כדלהלן; 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם; והואיל:

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים

 המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

הסעיפים בחוזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות  .1

 לפרשנות מונחיו והוראותיו.

 

 התחייבויות היועץ

 להסכם הנספחים, במסמכי ההליךאת כל שירותי הייעוץ, ללא יוצא מן הכלל, כמפורט  חברההיועץ יספק ל .1

 .ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו

והנחיותיה בקשר למתן השירותים, וכן בדק את כל  חברההיועץ מצהיר ומאשר כי בדק את דרישות ה .1

הפרטים והתנאים הדרושים לשם מתן השירותים, והיועץ מצהיר כי ביכולתו לספק למזמינה את השירותים 

בהתאם למפורט בהסכם זה, במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים 

 , ובכפוף לכל דין ורשות מוסמכת. חברההמלאה של ה המקצועיים הגבוהים לשביעות רצונה



 

 52מתוך  11עמוד    תימה וחותמת המציע:__________________________ח

. השירותים והעבודות חברההיועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי ה .1

 באורח שוטף, ללא הפסקה ובזמינות מלאה. חברהשיבוצעו ע"י היועץ יינתנו ל

רט על התקדמות מתן השירותים  והיועץ היועץ ימסור למזמינה, על פי דרישתה, דין וחשבון מלא ומפו .1

 כל הסבר שיידרש על ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה.  חברהימסור לנציג ה

 היועץ מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת במהלך מתן השירותים.  .1

 

 התמורה 

על פי הסכם זה, תשלם  תמורת כל התחייבויות היועץ כאמור בהסכם זה, וקיום כל שאר התחייבויותיו .1

 "(. התמורה)להלן: " במסמכי ההליךליועץ תמורה בהתאם להצעת המחיר המאושרת, כמפורט  חברהה

 . חברהלתמורה יתווסף מע"מ כדין, וזאת בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין על ידי היועץ ל .1

מובהר בזאת, כי התמורה הנזכרת לעיל היא סך כל התמורה שהיועץ יהא זכאי לה והיא מלאה וסופית, ולא  .11

 תשונה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאות היועץ בביצוע השירותים. 

ימים  11לשלם ליועץ את התמורה בתוך  חברה, מתחייבת החברהבכפוף לאישור החשבון על ידי נציג ה .11

 .חברהחשבון על ידי מנהל המחלקה הרלוונטית בממועד אישור ה

היועץ מתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומי ויתר התשלומים  .11

אחראית לתשלומים ו/או  חברהשיחולו עליו על פי דין, בקשר עם מתן השירותים, ובשום מקרה לא תהא ה

 ניכויים אלו. 

 

 היחסים בין הצדדים 

היועץ מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא מספק את השירותים ויקיים  את כל שאר  .11

 חברהעצמאית, וכי אין ולא יהיו בינו לבין ה חברההתחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ו/או מטעם 

 ו/או מי מעובדיו של היועץ יחסי עובד ומעביד. 

דיו באופן אישי, לרבות כל התשלומים החלים עליו על פי דין מובהר ומוסכם, כי היועץ יהיה אחראי לעוב .11

בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי ועל פי כל דין החל במעמד החתימה על הסכם 

 . חברהזה או שיבוא לאחריו, וכי לא יחולו בשום מקרה יחסי עובד מעביד בין עובדי היועץ לבין ה

הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי  אם חרף כוונתם הברורה של .11

מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב היועץ, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את  –עובד 

מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחוייב וכן הוצאות משפט  חברהה

 דין. -ושכ"ט עורך

 

 אחריות ונזקים 

בכל מקרה והיועץ יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיוחדות או אחרות למזמינה ו/או הבאים  .11

כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה ל אדם אחר או לכמכוחה 

מתחייב היועץ לשלם את כל ההפסדים מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע עבודות בצורה שאינה מקצועית, אזי 

 הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למזמינה ולכל מי שהמזמינה תחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.

 ביטוח

בכל מקרה והיועץ יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיוחדות או אחרות למזמינה ו/או הבאים  .11

יפיו ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או מכוחה כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסע
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ביצוע עבודות בצורה שאינה מקצועית, אזי מתחייב היועץ לשלם את כל ההפסדים הנזקים ו/או ההוצאות 

 שיגרמו למזמינה ולכל מי שהמזמינה תחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.

ריותו לפי הסכם זה, לרבות אחריותו המקצועית. אין בעריכת היועץ מתחייב לערוך ביטוחים לכיסוי כלל אח .11

 ביטוח כאמור כדי לגרוע מאחריות היועץ כאמור.

 כנספח א'.היועץ מתחייב להמציא עם חתימתו על ההסכם את אישור הביטוח המצ"ב  .11

 

 ביטוח צד ג'

היועץ ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו, בגין אחריותם החוקית )לרבות  .11.1

אחריותם השילוחית(, כלפי צד שלישי הנובעת מחוזה זה ו/או בקשר עם ביצוע ההתחייבויות נשוא 

 חוזה זה. 

וטח נוסף,  הביטוח יורחב לכסות את אחריותם של המזמין ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו, כמב .11.1

 כמזמין העבודה ו/או למעשי ולמחדלי יועץ וכל הפועלים מטעמו. לעניין זה ייכללו הנ"ל בשם המבוטח.

 בכיסוי הביטוחי צד ג' ייכלל סעיף אחריות צולבת. .11.1

 

 

 ביטוח אחריות מקצועית

ו וכל , שותפיו, מנהליו, עובדיהיועץירכוש "פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" על פיה יבוטחו היועץ  .11.1

 אדם אחר הפועל בשירותו.

 למעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמו. היועץהביטוח יורחב לכסות את אחריות  .11.1

ו/או הפועלים  היועץהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח יהיה לא יאוחר ממועד תחילת פעילותו של  .11.1

 ( חודשים.1מטעמו בקשר עם חוזה זה והביטוח יכלול תקופת גילוי שלא תפחת משישה )

 טוח יכלול סעיף אחריות צולבת.הבי .11.1

הביטוח לא יכלול כל חריג בדבר אובדן מסמכים, אובדן השימוש בהם או עיכובם, אובדן שימוש או  .11.1

 עיכוב ומעשה אי יושר על ידי עובדי המבוטח.

 מתחייב להחזיק ביטוח אחריות מקצועית על שמו, בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין.היועץ  .11.1

 
 (חברהבפרויקט של ה עובדים ליועץ)רק במידה ויש  מעבידים ביטוח חבות

ירכוש ביטוח חבות מעבידים, על פיו תכוסה אחריותו כלפי המועסקים על ידו בביצוע  היועץ .11.11

התחייבויותיו נשוא הסכם זה, הביטוח יורחב לכסות גם את אחריות המזמין אם יימצא אחראי 

 ים על ידו. לעניין זה ייכלל המזמין בשם המבוטח.או למועסק היועץכמעביד לנזק שנגרם לעובדי 

 
 תנאים כלליים לביטוחים

ובעלת מוניטין, המאושרת לעסוק בביטוח במדינת ישראל,  הביטוחים ייעשו בחב' ביטוח מוכרת .11.11

 וכן לטובת המזמין, יחד ולחוד )ביטוח צולב(.היועץ שתאושר ע"י המזמין והפוליסות תעשינה לטובת 

 ( יום לפני ביטול.11הפוליסות סעיף ביטול שיבוב כנגד המזמין ומתן התראה של ששים )כן תכלולנה  .11.11

יחזור וימציא  היועץחתימת הסכם זה.  עםהנ"ל הביטוח אישור  אתמתחייב להמציא למזמין  היועץ .11.11

ההסכם בתוקפו ו/או נמשכים השירותים על את האישור מידי תום תקופת ביטוח וזאת כל עוד עומד 

את אישור מבטחיו לגבי קיומו של ביטוח אחריות מקצועית  היועץפיו.  על פי דרישת המזמין ימציא 
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אף מעבר לתקופה כאמור, כל עוד הוא מחויב לעורכו על פי ההסכם או כל עוד קיימת לו אחריות ע"פ 

 כם זה.דין. המצאת האישור החתום הינה תנאי יסודי בהס

מועד תחילת תקופת הביטוח יהא מועד תחילת ביצוע העבודות/השירותים הנקוב בהסכם זה או מועד  .11.11

מתחייב להחזיק את הביטוחים  היועץתחילת ביצוע העבודות בפועל בפרויקט, לפי המוקדם מבניהם, 

ע מכלליות בתוקף כל עוד עומד הסכם זה בתוקפו ו/או כל עוד נמשכים השירותים על פיו. מבלי לגרו

כי ביטוח אחריות מקצועית יוחזק על ידו בתוקף כל עוד מתקיימת היועץ האמור לעיל, מתחייב 

 אחריותו על פי דין לכל פעילות שנעשתה על ידו בקשר עם ההסכם.

את הביטוחים המפורטים לעיל, או חלק מהם, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע היועץ לא ביצע  .11.11

היועץ , ולשלם למבטח את הפרמיות המגיעות לו בגין הביטוחים כאמור. את הביטוחים במקומו

מתחייב בזאת להחזיר למזמין כל סכום ששולם עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל וכל הוצאה 

, והמזמין רשאי, מבלי 11%נלווית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות תקורה בשיעור של 

ם על פי כל דין, לנכות ולקזז כספים אלו וכל הוצאות שייגרמו לו בקשר לגרוע מזכויותיו לסעדים אחרי

 בכל זמן שהוא. ליועץעם כך, מכל תשלום שיגיע ממנו 

מאחריות היועץ כדי לשחרר את  היועץאין באמור בסעיף זה ו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי  .11.11

כל חובה נוספת מעבר לאמור בחוזה כלשהי על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על המזמין 

יהא מנוע מלהעלות כלפי המזמין כל טענה או דרישה לגבי  היועץזה ו/או בדין. מוצהר ומוסכם כי 

מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור, 

ון את חשיפתו לחבות ולקבוע את לבחיו ועל היועץהינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על 

 גבולות האחריות, מעל הדרישה המינימאלית, בהתאם.

ובהתאם  חברהבהתאם לדרישות ההרצ"ב אישור קיום ביטוחים  חברהמובהר כי על היועץ להעביר ל .11.11

 לתנאי סעיף זה כמפורט לעיל.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל סכום אשר יושת על מי מהם, עקב הפרת תנאי  היועץ .11.11

 הביטוחים אשר התחייב לערוך או שאינם מבוטחים ע"פ הפוליסות האמורות.

 

 שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

הבאים לידיעתו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה  חברההיועץ ישמור בסודיות מוחלטת את ענייני ה .11

ומתחייב כי לא יגלה, לא יעביר לא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש במידע שיגיע לידיו זולת לצורך מתן 

השירותים לא יחשוף כל מידע וידיעה, בכתב או בעל פה, שנמסר לו ע"י המזמינה, ולא יחלק אותו או יגרום 

 או בעקיפין, לידי כל אדם ללא הסכמת המזמינה בכתב.  להגעתו בין במישרין

, חברההעלולים אשר עלול להביא לניגוד עניינים עם ה חברההיועץ מתחייב להימנע מלהתקשר עם גוף ו/או  .11

 מראש ובכתב.  חברהמבלי לקבל את אישורה של ה

מחייב אותם לשמור על היועץ ידאג להחתמת עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותים על הסכם סודיות ה .11

סודיות המידע כאמור בין במשך תקופת הסכם זה ובין לאחריה וינקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת 

 לאכוף את קיום ההתחייבות האמורה.

התחייבות זו של היועץ אינה מוגבלת בזמן ותישאר בתוקף גם לאחר שהסכם זה יגיע לסיומו מכל סיבה  .11

מור על התחייבות זו לשמירת סודיות ובכל מקרה יהיה אחראי )באופן שהיא. היועץ מתחייב שיקפיד לש

ו/או מי מטעמה עקב פעולה או מחדל שתביא להפרה של התחייבות זו  חברהישיר ועקיף( לכל נזק שיגרם ל

 כאמור.

היועץ מצהיר כי איננו נמצא במצב ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בקשר למתן השירותים  .11

 . חברה, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית להתקשר בהסכם זה עם החברהעל ידו ל המסופקים
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באופן מיידי על כל סיבה שבשלה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, עלולים  חברההיועץ מתחייב להודיע ל .11

להימצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, לרבות: קרבת משפחה או קשרים עסקיים, בינו 

 , גורמים עימם יש לו, במישרין או בעקיפין,חברהו/או נותני שירותים חיצוניים ל חברהלבין מי מעובדי ה

 .חברהקשר עסקי ל

בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים, ולמלא אחר החלטתו  חברההיועץ מתחייב לפנות ליועץ המשפטי של ה .11

 במלואה.  

כל העת, וידאג בראש ובראשונה לקידום  חברההיועץ מצהיר כי יפעל במסירות, בנאמנות ובזהירות כלפי ה .11

 ל ידו. בכל הקשור לשירותים שניתנים ע חברההאינטרסים של ה

 .חברההיועץ לא ייעץ במישרין או בעקיפין, כל גורם אשר יש לו נגיעה כלשהי ל .11

 

 תקופת ההסכם

החל ממועד החתימה על הסכם זה ועד לתום שנת הבדק לאחר השלמת עבודות הקבלן היא תקופת ההסכם  .11

 ועם קבלת המענקים במועצה / או בחברה. ובסיום העבודות של הקבלן המבצעהמבצע 

להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל צורך לנמק, בהודעה  תרשאי ההית החברה .11

 ימים מראש.  11מוקדמת של 

לא תהא חייבת לשלם ליועץ כל פיצוי או תמורה נוספת בגין סיום ההסכם  חברהמובהר ומוסכם, כי ה .11

בפועל, עד למועד הנקוב  חברהכאמור לעיל, מלבד התמורה לה זכאי היועץ בגין השירותים שסופקו ל

 על סיום ההסכם.  חברהבהודעת ה

מובהר כי החברה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות עם היועץ לצורך פרויקטים נוספים וזאת במהלך  .11

שנים מיום החתימה על הסכם עם היועץ שיבחר במסגרת הליך זה ואולם אופציה כאמור נתונה  1תקופה של 

 רה. לשיקול דעתה הבלעדי של החב

 

 הפרה, ביטול וסיום ההסכם  

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן,  חברהמבלי לגרוע מכל זכות המוקנית ל .11

 רשאית להביא חוזה זה לסיומו ללא כל הודעה מוקדמת:  חברהתהא ה

, 1-1הבאים:היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית. "הפרה יסודית" תחשב הפרת סעיף מהסעיפים  .11.1

11-11 ,11. 

ימים ו/או  1תוך  היועץ הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה .11.1

 חזר על אותה הפרה. 

 או מהאישורים היועץ הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו לכינוס נכסים, או נשלל ממנו אחד .11.1

 . חברההסכם זה עם הרישיונות על פי דין שעליו להחזיק בו כדי להתקשר ב

אם מסיבות אחרות, לא יוכל היועץ לקיים את ההסכם הנוכחי, אזי ייחשב ההסכם כמבוטל  .11.1

 והמזמינה תהיה חופשייה להתקשר  בהסכם עם יועץ אחר. 

 היועץ התרשל בביצוע הסכם זה.  .11.1

ותהיה קיבל היועץ את שכרו כמפורט בסעיף התמורה לעיל, לא תהיה המזמינה קשורה יותר עם היועץ  .11

רשאית בכל תאריך מאוחר יותר עם קבלת החלטה להתחיל בעבודה למסור את העבודה ליועץ אחר לפי 

 ראות עיניה. 

ואת כל תוצרי  חברההסתיים ההסכם מכל סיבה שהיא, יעביר היועץ את כלל החומרים שקיבל מידי ה .11

 ו/או מי מטעמה.  חברהוכן יערוך חפיפה מסודרת ל חברהההסכם לידי ה
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 קיזוז 

רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת היועץ, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי הסכם זה  חברהה .11

 , בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.חברהוכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע ליועץ מה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שונות 

תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי החתימה של כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל  .11

 . חברהה

היועץ לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה לאחר, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, אלא  .11

 מראש ובכתב.  חברהבהסכמת ה

 סטייה מתנאי ומתנאי הסכם זה, לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  .11

בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן זכויות  חברהלא השתמשה ה .11

 במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה על פי הסכם זה. 

 כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם זה.  .11

ת המשפט המוסמך במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבי .11

 בלבד. 

 11כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען בתום  .11

 שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________  ____________ 

 היועץ       חברהה
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 נספח א'

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם 
החברה לפיתוח מרכזים 

כפריים ותעשייתיים 
 מטה יהודה בע"מ  

  שם: 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ☐
 

  ת.ז./ח.פ.

 מען
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 

 כתובת הרכוש המבוטח  
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 ביטוח או סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

        

       
       
       
        

, 312, 319, 317,  358, 318       צד ג'
351 ,355 

 319, 358       אחריות מעבידים

        

, 358, 313,314, 311, 315       אחריות מקצועית
 חודשים(. 1) 335

        

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 111 קוד: חממה גזי ופליטות אנרגטית להתייעלותייעוץ 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 31שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 

קוד  נשוא ההתקשרות תיאור השירות
 השירות

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 חייםבעלי 

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(שירותי  015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 מיוחדות/צרכים מיוחדיםדרישות 
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 הובלות והפצה
022 

שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר 
 092 וחל"צ(

 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
"אופי מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 

 053 העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 055 לילדים

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
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 133 - 063 פלסטיק
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
קמעונאות )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 070 העסקה"(
- 

140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

קוד  כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי אחריות דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 
 מקצועית

303 
- 373 

 374 - 304 הרחב שיפוי
 375 - 305 כלי ירייה  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 לתביעות המל"לכיסוי 
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 אחר )יש לפרט שם וכתובת( -מבוטח נוסף 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 
היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 

 המבוטח
319 

- 
389 

אחר )יש  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 וכתובת(לפרט שם 

320 
- 390 

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 האישור

321 
- 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 אחר )יש לפרט שם וכתובת( -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור -מוטב לתגמולי ביטוח 

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש )
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 1,111,111מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
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קוד  כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף

- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
 

 

 

 


