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 אזורית מגידו מועצה 
 

 6/23פומבי  מכרז 
 מיצוי הכנסות

 
 ( המכרז גשו חתומים בתחתית כל דף עם הגשתהמכרז )כולם יו רשימת מסמכי

 
 
 הוראות למשתתפים  . 1
 והצעה  כתב הצהרה . 2
  הסכם . 3

 טכנימפרט   –הסכם ל  1פח נס     
 ביטוח –להסכם    2נספח      
       

 . תצהירים 4
 
 

 בנוסף למסמכי המכרז רשימת הטפסים להגשה עם המכרז
 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   1.1

 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

ואישור    למשתתפים  להוראות  10  יףבסע  כמפורטאישורים   1.2 חתימה  / )מורשי  תאגיד 

 שותפות(. 

 ורשה מטעם מע"מ. תעודת עוסק מ  1.3

 אישור ניכוי מס במקור.  1.4

 צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז. 1.5

של   1.6 לפחות     5ניסיון  כלכלי  שנים  יעוץ  שירותי  הכנסותבמתן  מיצוי    8במהלך    לצורך 

 ועד ליום נעילת המכרז(.   1/1/2015מיום השנים האחרונות )החל 

ה 1.7 כי  בעבירה  מציע  תצהיר  הורשעו  לא  בו  מניות  בעל  ו/או  המציע  בתאגיד  מנהל  ו/או 

 עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז. פלילית,

כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מינימום לרבות הפרשות בגין    תצהיר   1.8

 זכויות סוציאליות. 
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 אזורית מגידו עצה ומ
 

 6/23פומבי מכרז 
 

 למתן שירותי מיצוי הכנסותמכרז 
 

 הוראות למשתתפים 
 

 כללי 
 
ה .1 מגידוהמועצה  "ה  אזורית  הצעות  מועצה)להלן:  בזה  מזמינה  הכנסות    שירותילמתן  "(  מיצוי 

 במסמכי מכרז זה.  כמפורט

 

ספק את כל כוח  ע יהיה לועל המצימועצה  העל פי הוראות  מפרטי הסכם ועל פי  השירותים יינתנו   .2

 והציוד הדרושים לביצוען.  הכלים )לרבות כלי רכב(האדם, 

 

שכתובתו   .3 המועצה  של  האינטרנט  באתר  ולהדפיס  לראשות  ניתן  המכרז  מסמכי  את 

 WWW.MEGIDO.ORG.IL>.  מצעותרו. התשלום יבוצע באשלא יוחז  ₪  1,500מכרזים תמורת  

יש להעביר    7590חשבון    722סניף    (12צה בבנק הפועלים )ה בנקאית לחשבן הבנק של המועהעבר

 gvia@megido.org.ilאסמא על ההעברה לכתובת דוא"ל 

 

ההשתתפות   משרדי המועצה  במקום    11.00  בשעה    14.2.2023ג'   פגש מציעים יתקיים ביום  מ .4

 חובה.לא במפגש המציעים 

 

או    04-9498414לפקס      12.00שעה    16.2.2023ליום   עד  פנות בכתב  ת הנוגעות למכרז יש להשאלו

  mazkirut@megido.org.ilמייל 

 
 

 
 תנאים להשתתפות במכרז  

 
 תנאים המפורטים להלן: ז זה משתתפים העומדים ברשאים להשתתף במכר .5

 

קודם  בעלי   מקצועי  לפחות    חמש  של  ניסיון  מיום    השנים  8במהלך    שנים  החל   ( האחרונות 

המ  2015/1/1 נעילת  למועד  שירותי    כרז(  ועד  המוניציפאלי  במתן  המיסוי  בתחום  כלכלי  ייעוץ 

 .תנאי סף  לרשויות מקומיות 

 

גורם  על ידי    יםמ, חתוהשירותיםאת    נתן  הןל  מהרשויות  ותאסמכתא  /ים  שורילצרף אציע  על המ

 בתנאי זה.  עמידתו יםהמאשרמוסמך )מנכ"ל/ גזבר/ מנהל אגף( 

 
 

 מסמכי המכרז 
 

http://www.megido.org.il/
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ה  .6 על  הזוכה במכרז יהפכו למסמכי ההסכם  מסמכי המכרז, אשר אחרי החתימה  , הם  הסכםעם 

 אלה:

 
 הוראות למשתתפים.  6.1

 
   כתב הצהרה. 6.2

 

 :כולל הנספחים המצורפים אליו, הסכםה 6.3

 

   .ההצעה  מפרט – 1נספח   6.3.1
 

 ביטוח. –   2נספח   6.3.2
 

 
 תצהירים.  6.4

 
 

 בדיקות מוקדמות
 

   יבדוק את כל מסמכי המכרז.המציע יקרא ו  .7

 

בין   שהינו קבועובמפרט,  אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז   .8

במפורש   נתבקש  הדבר  אם  אלא  שהוא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף 

א לפסילת  , אך עלול להביהמועצהכל רישום כזה שלא נתבקש, לא יחייב את    במסמכי המכרז.

 ההצעה.

 

 

 כי המכרז והמצאת אישוריםעל מסמחתימה 

 

להגיש,   .9 שעליו  בחומר המכרז  הכלולים  ועמוד של המסמכים  עמוד  כל  על  לחתום  על המשתתף 

ידי ה על  אל המציע  כל מסמך שישלח  וכן  הוראות אלא  עמודי  על  הוראות  מועצה  לרבות  כגון 

 וכד'. .נוספות

 

 עלולה להיפסל.  –מפורט להלן אות על ידי המציע לפי ההצעה שלא תהיה חתומה כי  .10

 

תעודת  10.1 מספר  המלא,  שמו  ציון  תוך  המציע  יחתום  יחיד,  ידי  על  מוגשת  ההצעה  אם 

 הזהות שלו וכתובתו.

 

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות, יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף   10.2

א   ייפוי הוכחה  זכותו לחתוכוח או  על  ירשום  חרת המעידה  וכן  בגוף  ם בשם השותפות 

 ההצעה את שמות יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם. 
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התאגיד   10.3 חותמת  בצירוף  החתימה  מורשי  יחתמו  תאגיד,  ידי  על  מוגשת  ההצעה  אם 

ף ויצורף מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד. יש לצר

התאגדות  גם   על  )מאושתעודת  רישום ר  על  מוסמכת(  רשות  או  רו"ח  או  עו"ד  ידי 

 התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו. 

 

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד  10.4

השירותיםלשם   ויצרף   מתן  מהשותפים  אחד  כל  של  אחד  נציג  יחתום  המכרז,  נשוא 

מתא הנ"הוכחות  השותפות  קיום  על  כלימות  של  האחריות  מידת  על  לגבי    ל,  שותף 

במקרה של הצעה המוגשת על    ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות. 

של  ממרכיביה  אחד  לפחות  חייב  יהיה  יחידים,  קבלנים  או  חברות  של  שותפות  ידי 

 השותפות, לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז.

 

 דלקמן:להצעתו אישורים כיע לצרף על המצ .11

 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  11.1

 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

ואישור    למשתתפים  להוראות  10יף  בסע כמפורט  אישורים   11.2 חתימה  / )מורשי  תאגיד 

 שותפות(. 

 "מ. ורשה מטעם מעתעודת עוסק מ  11.3

 . אישור ניכוי מס במקור 11.4

 צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז. 11.5

)  8מתוך    שנים לפחות  5ניסיון של   11.6 ועד למועד נעילת    1/1/2015מיום  השנים האחרונות 

 . תנאי סףיעוץ כלכלי בתחום המיסוי המוניציפאלי   במתן שירותי המכרז( 

ה 11.7 כי  ו/מציע  תצהיר  המציע  בתאגיד  מנהל  הורשעו  וא ו/או  לא  בו  מניות  בעבירה   בעל 

 עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז. פלילית,

כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מינימום לרבות הפרשות בגין   תצהיר  11.8

 זכויות סוציאליות. 

 

ים  כמהמסלפסול הצעה שלא צורפו אליה כל    -  לפי שיקול דעתה הבלעדי  –תהיה רשאית  מועצה  ה .12

 המפורטים לעיל. 

 

שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה, הצעות של מציעים בהתאם צה  מועה .13

 לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית. 

 

 רשאית לפסול על הסף: מועצה מובהר כי ה  ,ספק הסרלמען   .14
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 לח. צוההצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון מר ו/או בלתי מ 14.1

שהמציע  14.2 מציע  של  מנ  הצעה  בעל  או  המנהל  פלילית  או  בעבירה  הורשע  בתאגיד,  יות 

רלוונטי ב אשר  וכיו"ב  מרמה  המכרז.   ותעבירות  להצעתו    לנשוא  יצרף  כי    תצהירהמציע 

פלילית בעבירה  הורשעו  לא  בו  מניות  בעל  ו/או  המציע  בתאגיד  מנהל  ו/או  בנוסח    הוא 

 . המצורף למכרז

 

כמה הם עומדים    ן אישי על מנת להתרשם עדלהזמין את המציעים לראיו  תתהיה רשאימועצה  ה .15

 בתנאי המכרז ובקריטריונים.

 הסכם חתימת ה

 

על   .16 למועצה  וימציא  נספחיו  כל  על  ההסכם  על  יחתום  המועצה,  ידי  על  תתקבל  שהצעתו  המציע 

בויותיו  יי. על המציע יהיה לבצע התח, הכל כמפורט בהסכםל קיום ביטוחיםאישור ע חשבונו הוא,  

ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר    ימים   7אלו תוך  

 ייקבע על ידי המועצה. 

 

  האשור לקיום הביטוחים ו/או לא ימציא    הסכםאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על ה .17

למציע אחר    תיםור מתן השירשאית למסור את    מועצה, תהיה הלעיל  18בסעיף  וך הזמן הקבוע  ת

 .מועצהתר או מתאימה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנראית לה כנוחה ביו  אשר הצעתו

 

 תוקף ההצעה

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   6למשך תקופה של ף ההצעה תישאר בתוק .18

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות

 

  מועצה יהיה רשום שם ה  ה , שעל גבבמסירה ידנית בלבד  ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה .19

 מיצוי הכנסות".  שירותי למתן ב: "מסמכי הצעה יתווהכ

 

מובהר בזאת    מכרז. שר קיבל לצורכי האת כל המסמכים א  מועצהיחד עם ההצעה יחזיר המציע ל .20

והם מושאלים למציע אך    מועצהשכל המסמכים שקיבל המציע לצורכי המכרז, הינם רכושה של ה

ועד   הצעתו  הכנת  לשם  הו מלורק  להגשת  שנקבע  האחרון  יחזיר    למכרז. הצעות  עד  המציע 

 בין אם בחר להגיש הצעת מחיר ובין אם לאו.   מועצההמסמכים ל 

 

  במסירה ידנית   תוגש  ל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,וחתומה לפי כ  ההצעה, מושלמת .21

,  המציע  תבנוכחו  מועצהה  תתיבת ההצעות שבמשרדי מזכירמזכירות המועצה ותוכנס על ידה לל

לתאריך את  להלן)  0014.שעה  ב    32.2.28  עד  לשלוח  אין  ההצעות"(.  להגשת  האחרון  "המועד   :

 . ו/או בפקס  ההצעות בדואר
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 לא תובא לדיון.  לעיל 23להוראות סעיף שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם צעה כל ה .22

 

 הוצאות

המשתתפים   מועצה ה .23 של  כלשהן  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  הצעת    לא  להגשת 

הב לרבות  הערבויות,מחיר,  המוקדמות,  אחרות    דיקות  הוצאות  או  המכרז  מסמכי  קניית  דמי 

 או הנובעות ממנה. כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/

 

 הבהרות ושינויים

 

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים    מועצה ה .24

ביוזמתה בתשובה לשאלות המשתתפים  במסמכי המכרז  כאמואו  והתיקונים  יהוו  . השינויים  ר, 

סמכי המכרז בדואר רשום  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מ

 ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.  

 

ע  .25 חתומות  כשהן  האמורות  השינוי  הוראות  את  יצרפו  המכרז    להמציעים  מסמכי  ליתר  ידיהם 

 יוגשו על ידם.ש

 

 הוראות שונות

בפגמים    מועצהה .26 להתחשב  לא  הזכות  את  לעצמה  שה  טכנייםשומרת  הצעה  במידה  באיזו  יא 

לשויתו נזק  יגרום  לא  כזה  י   מועצה ר  כן תהיה רשאית  פגע בעקרונות השוויון של המציעים,  ולא 

לע מנת  על  ודרישה  בדיקה  כל חקירה,  לבצע  וניסיון  ד  מו המועצה  טיב ההצעה  ,  השירות  תןנו על 

גם   לצורך בדיקת עמידה בתנאי המכרז  ,עפ"י הצורך   בכל עת    לדרוש השלמת מסמכים מהמציעו

 . מועד נעילת המכרז חרלא

 

לרבות ביטולו של המכרז    שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעה או את ההצעות כולן,  מועצה ה .27

שלב, כל    בכל  את  רקמכה  נשוא  השירותיםלמסור  או  ה   רז  לבעל  מהן  לה  חלק  הנראית  הצעה 

 דאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר. כ

 

לבעלי    םנשוא המכרז על חלקיהן ולמוסר  השירותיםת  ת הזכות לפצל אשומרת לעצמה א  מועצהה .28

בי הזולות  אינן  הצעותיהם  אם  אפילו  עבורה,  ביותר  ככדאי  לה  שיראה  כפי  שונות  ר  ותהצעות 

ב  יילקח  הנ"ל  כל  הובמסגרת  ידי  על  ב  מועצה חשבון  השונים  המציעים  של  הקודם  מתן  הניסיון 

   בעבר. יםדומ שירותים

 
 כל עת. בטל את המכרז בהמועצה רשאית ל .29

 
 או יותר מהאומדן.   15%  -ב או יקרה זולההלפסול הצעה  )אך אינה חייבת( רשאית  מועצהה .30
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 מציע. ה על יחולו  הסכםמסמכים הקשורים בביצוע ה .31

 

 . מועצהמסמכים החתומים כדין ע"י ה  אך ורק יחייבו מועצהאת ה .32

 

 

 

 איציק חולבסקי 

 מועצה ראש ה
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 לכבוד 

 דו אזורית מגימועצה 

 

 א.נ.,

 

 מיצוי הכנסותשירותי  6/23  מכרז  – והצעהכתב הצהרה הנדון: 
 

 )מנוסח בלשון רבים ומכוון גם ליחיד(   

 

 

חברה  אנו מס'   _______________ מורשה  /  פותות ש  /  הח"מ    ______________   עוסק 

ביחד    נו שכתובת כולנו  בזה  ומתחייבים  מסכימים  ________________________מצהירים, 

 אתנו לחוד, כדלקמן:וכל אחד מ

 

 

ה  נוקרא .1 ואת  במכרז  למשתתפים  ההוראות  את  נספחיו  הסכםבעיון  כל  "מסמכי    על  )להלן: 

 המכרז"(. 

 

כי   .2   על פרטיהם  והמפרט  ההסכם  מכרז כל מסמכי הסכימים למ  נוקראנו, הבנו ואהננו מצהירים 

במונספחיהם ביקרנו  השירותים  רחב,  הקשורי  מתן  והנסיבות  התנאים  כל  את  במתן  ם  ובחנו 

 ו/או הנובעים מהם. השירותים

 

  –כפי שיקבע על ידכם    –המלא או בהיקף אחר    ם בהיקפ  במתן השירותיםהתחיל  היות מוכנים ל ל .3

שתודיע  כפי  במכרז או בתאריך  תכם על זכייתנו  מיום קבלת הודע  שעות    24  לא יאוחר מאשר תוך  

ת רצונה המלאה של  לשביעו, הכל  הסכםלנו עליו במכתב רשום בהתאם לכל התנאים שבמסמכי ה

 . מועצהה

 

בידיכם   .4 ה  –להפקיד  חתימת  התחלת    הסכם במועד  במועד  השירותיםאו  המוקדם  מתן  לפי   ,

בפרק      םיחביטו   קיוםהעתק אישור    –שביניהם   זה   2ובנספח    םלהסכ  6כנדרש  המצ"ב להסכם 

ממנו נפרד  בלתי  חלק  והמסמכים  ומהווה  האישורים  העתקי  במסמכי  וכן  כנדרש    האחרים 

 . הסכםה

 

על כל    הסכםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על כתב הצהרה זה, מחייב אותנו ה .5

י על  חתום  היה  כאילו  אליו,  המצורפים  נחתום  נו די המסמכים  לא  אם  וגם  ה ,  בכלל,    הסכםעל 

נו, מבלי שהדבר  יני לב   מועצה בכתב, כהסכם מחייב בין ה   מועצה תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי ה

נשוא    במתן השירותיםכמפורט במסמכי המכרז. אם נדרש להתחיל    מועצה יגרע מזכויותיה של ה
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ה חתימת  לפני  ה הסכםהמכרז  הוראות  פי  על  לדרישה  בהתאם  נפעל  המסמכים    םסכה,  כל  על 

 לים בו. הכלו

 

מוחלט, להביא  תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וה  מועצהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .6

 . הסכםלהוראות  לקצו בתנאים ובהתאם  הסכםאת ה

 

מתאימה   .7 וכלכלית  מקצועית  ארגונית,  יכולת  ובעלי  וניסיון  ידע  בעלי  אנו  כי  בזה  מצהירים  הננו 

במתן  מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון  ותנו עובדים  , עומדים לרשהסכםה  ואנש   למתן השירותים

מספקת, כמו כן הננו מצהירים כי בעת החתימה  ז ובכמות  נשוא המכרהשירותים  מסוג    השירותים

יהיו מצויים בידינו כל  הסכםעל ה רכב(,  )לרבות כלי    .למתן השירותיםוהציוד הדרושים    הכלים 

בכדי   לעיל,  באמור  לגבי  גולפאין  בדרישות  השירותיםהדרושים  והכלים  וד  הציע  והננו    למתן 

ה על  החתימה  שבעת  ומאשרים  המצהסכםמצהירים  יהי,  ההצעה  ב  הגשת  בעת  למצב  תואם  ה 

 למכרז.

 

ואישורים  מצ"ב   .8 קודם  לאסמכתאות  מקצועי  לפחות  ניסיון  שנים  שלוש  בת   מנהלכשל  רשת 

 . העלמשתמשי קצה ומ  50שלושה שרתים לפחות ובעלת 

 

 נשוא מכרז זה: לשירותים יםדומ סיפקנו שירותיםעבורם ממליצים   רשימת גופיםמצ"ב  .9

 

 איש קשר אצל הממליץ  .12 ממליצה הגוף / הרשות ה .11 מס"ד .10

13. 1 14.  15.  

16. 2 17.  18.  

19. 3 20.  21.  

22. 4 23.  24.  

 

בעצם הגשת ההצהרה זו, הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו   .14

נאי ו/או הוראה הכלולים  כל טענה בקשר לכל ת לט ובלתי מסויג על  וחמ   מוותרים בזה ויתור סופי, 

 במסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

 

   והינה חלק בלתי נפרד ממנו.הסכם נספח למכרז/ו מהוה הצהרה ז .15

 

 כי כל תנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.  הננו מצהירים  .16

 

 כדלקמן:  היא להסכם   אםבהתו מכרז זהבמסגרת  למתן השירותיםהצעתנו  .17
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המקומית  התקבולתוספת  בגין   הרשות  קודמ  שקיבלה  שנים  וובגין  )בה    השנהת  השוטפת 

 כתוצאה מפעולות מיצוי ההכנסות למול הנישום בגין נכס מסוים:   ול(תוספת התקב נוצרה

 
 מילים:______________________ אחוז )כולל מע"מ( ___________ אחוז. 

 

   .תפסל  5%-ה או זהה ל. הצעה גבוה5%-מתחת לההצעה חייבת להיות 

 

 

 

 ________________________________________________ : נותן השירותשם 

 _____________________________________________: נותן השירותכתובת 

 _______________________________________________ : מספר טלפון

 ___________________ __________________:  מספר עוסק מורשהח.פ. / 

 ____________________________________ _______________: תאריך

 

 

 תאריך     נותן השירות וחותמת חתימת                   

 

 

 אישור עו"ד

 

_____________,    על ידי ה"המה  נחתצהרה  המאשר בזאת כי ה  _____________עו"ד    אני הח"מ

ם לכל  תאבה  לחייב את חברת _______________    ו/הימת חתב   ה/ית_______, המורש ת"ז ____ 

 דין. 

 

                                                                                                                             ___________ 

 עו"ד                                                                                                                                      
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 6/23 מכרז

 מיצוי הכנסות שירותילמתן  חוזה

 

 

 2023 לחודש ___________ שנת ___ביום __  במועצה האזורית מגידושנערך ונחתם 

 

 

 

 בין         

 מצד אחד    אזורית מגידו מועצה                                    

 

 "( מועצה)להלן: "ה    

 

 לבין       

    _________________ 

   רח'   

 מצד שני     "( נותן השירות)להלן: "        

 

 

 

 ;"(המכרז להלן: ") מיצוי הכנסותלמתן שירותי פרסמה מכרז  מועצהוה הואיל:

 

  ירותי מתן שז והסכים לקבל על עצמו  הגיש הצעה במסגרת המכר  נותן השירותו והואיל: 

 ; מסמכי המכרז ותנאיול אםהמכרז בהתנשוא מיצוי הכנסות 

 

הצע והמועצ והואיל:  את  מקבלת  של  ה  השירות תו  להתקשר    נותן  מעוניינים  והצדדים 

 בתנאים המפורטים להלן; בהסכם 

 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:   

 

 כללי  – 1פרק 

 

 .הסכםהוראות ה  רות והכלולות בו כדיןוא והצהדין המב  1.1

 

 הבאים המשמעות כמוגדר להלן. ם חיזה תהה למונ הסכםב 1.2

 

 . מיצוי הכנסותשירותי למתן פומבי מכרז  - "המכרז"
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לצרכן    -"המדד"   המחירים  על    –מדד  המתפרסם  הכללי  המרכזית  המדד  הלשכה  ידי 

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.  לסטטיסטיקה או

 

במסמכי    יםרטפוהמ  למתן השירותיםואמצעים הנדרשים  וד  צי  כל כלי וכל    –"  וד וכליםיצ"

 . הסכםה

 

ק  -"  נותן השירות " עובדיו, מועסקיו, מנהליו,  )לאחר לרבות  ידו  על    בלני המשנה שיועסקו 

 ( יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו. מועצהה קבלת אישור של

  

  המצורףמפרט  לבצע בהתאם ל  נותן השירותל  עשוהעבודות  השירותים  כל    –"  השירותים" 

 להסכם.  1נספח  כ

 

 :זה הסכםכחלק בלתי נפרד מלהלן ייחשבו ש יםהמסמכ 1.3

 הוראות למשתתפים.   1.3.1

 

 כתב הצהרה.  1.3.2

 

 (. הסכםל  1)שיחשב כנספח  שירותיםמפרט  1.3.3

 

 :כולל הנספחים המצורפים אליוההסכם,  1.3.4

 

   מפרט. – 1נספח   1.3.4.1

 

 ביטוח. – 2נספח   1.3.4.2

 

 תצהירים.  1.3.5

 

 

 

 ".הסכםה  כיסמזה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מ כםסהמפורטים לעיל, לרבות מכים הכל המס

 

השירות קרא    נותן  כי  המצהיר  מסמכי  התנאים  הסכםאת  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי   ,

בהם   המפורטים  והתנאים  הדרישות  פי  על  ולבצעם  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  שבהם  והדרישות 

 ובמועדים שנקבעו. 
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השירו את  תנותן  לו  יש  כי  ומתחייב  הכס   מצהיר  המשאבים  היכולת,  ההידע,  רים,  שוכיפיים, 

ההסמכות  המיומנות,  מנת  ההיתרים,    ,הרישיונות,  על  הנדרש  וכל  המקצועיים  העובדים  הציוד 

 . הסכםברמה גבוהה ובהתאם למסמכי ה לתת שירותים

 

השירות הקשורה    נותן  פעולה  כל  כי  לכך  השירותיםאחראי  מ   במתן  פי  ה על  ואשר    הסכםסמכי 

ר ב קבלמחיי  םביצוע מילוית  ו/או  היתר  ו/או  דין תבוצע תני  שיון  כל  פי  על    רק לאחר  נהאי אחר 

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. יתו רקבלת או

 

 

 נותן השירותהתחייבויות  – 2פרק 

 

 בהסכם זה להלן.  המפורט 9לפרק התאם ב  במתן השירותיםיתחיל  נותן השירות 2.1

 

ליינתנו    תיםהשירו 2.2 הבהתאם  נספחפמהוראות  בלת  -להסכם    1  רט  חלק  רד  נפי  המהווה 

 . הסכםמה

 

  אם יתקלקל ציוד המופעל למתן השירות בהתאם לנדרש וציוד  דים וק עוב יעסי  נותן השירות        2.3

 .  ומיד לתיקונ  נותן השירות, ידאג  מתן השירותיםמהלך  ב נותן השירות על ידי 

 

יפין בכל הקשור  ישרין ו/או בעקדין המתייחס במאת הוראות כל  מתחייב למלא    נותן השירות 2.4

 מתן השירותים.מסגרת , לרבות הוראות הבטיחות ברותיםשיה למתן

 

השירות           2.5 להמציא  נותן  משטרה  למועצה    מתחייב  עובדיואישורי  זה  ,  לכל  חוזה  חתימת  עם 

עובד  .  2001התשס"א  עברייני מין במוסדות מסוימים  בהתאם לחוק למניעת להעסקת  וזאת  

 תים למועצה. לא יעניק שירו ללא אישור

 

   המפקח – 3פרק 

מי  מועצהגזברית ה 3.1 שעל  כל אדם  לשם    נותן השירותל  תודיע המועצה נויו  או  להלן  )המכונה 

זה  הסכם  כדי לטפל בכל העניינים המוטלים לפי  ממונה על ידי המועצה  "(,  המפקח":  הקיצור

 .נותן השירות המועצה ועל  על 

 

הנחיה  ומ 3.2 כל  כי  הצדדים  על  לסכם  שתינתן  הוראה  השירותו/או  בכל  מפקח  ה  דיי  על   נותן 

  נותן השירות זה על נספחיו תיחשב כחלק בלתי נפרד מחיובי  ם  הסכהנוגע והקשור להוראות  

 זה.הסכם וכאילו נכלל מפורשות בהוראות 

 

בות נספחיו  רלהסכם  בכל מקרה שתתגלה אי בהירות מכל סוג שהיא בכל הוראה מהוראות ה  3.3

הנכל ו/או סתירה כלשה בגין הוראה מהוראות  ב יא  הוראה אחרת    כםהסלות  לבין  ובנספחיו 
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והכרעתו תהא סופית ומוחלטת    למפקחתימסר הפרשנות ו/או ההכרעה בנושא    –הנכללת בהן  

 ין. י לכל דבר וענ נותן השירותאת  ותחייב 

 

 יחסי הצדדים   – 4פרק 

השירותים   4.1 פי  מתן  יהא    הסכםעל  והבבסמכותו  זה  המלאה  של  ובאחריותו  השירות לעדית    נותן 

 מסמכי המכרז. רש בבמפו למפקחכדי לגרוע מסמכויות שהוענקו ך בכואולם אין 

 

כוח האדם הדרוש    נותן השירות 4.2 כל  , את ההשגחה  למתן השירותים מתחייב לספק על חשבונו את 

שיון או היתר  ים ר ובת רישוקיימת ח   םשלצורך ביצוע  שירותיםב  עליהם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

שיון  יבעל רלהעסיק רק מי שרשום, כ  נותן השירותייב  ח  ת,אה של רשות מוסמכי כל דין או הור לפ

 או בעל היתר כאמור. 

 

עובדי   4.3 כי  בין הצדדים  של    נותן השירותמוסכם  ואחריותו  ביקורתו  פיקוחו, השגחתו,  ימצאו תחת 

  במתן השירותים   הוצאות הכרוכות והקשורותכל השא ביבלבד, י   נותן השירותבלבד.    נותן השירות

ה מסמכי  פי  שיועסקו  י   על   ם הסכעל  המשנה  קבלני  ו/או  עובדיו  הסכמת  די  קבלת  )לאחר  ידו  על 

זכויות סוציאליות ותשלומים    מועצהה מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם,  וכל  ובכתב(  מראש 

יועסקו  מתחייב כי לעובדים ש  רות השי  נותןוהפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.  

ישולם   ימציא לה    מועצהת המום שייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישנימילפחות שכר ה על ידו 

 אשור רו"ח בעניין. 

 

השירות 4.4 העבודה,    נותן  חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב 

 הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו. 

 

עצמאי ולא יהיו    ת שירונותן הכ  הסכם ע התחייבויותיו שבמבצ  נותן השירות ומוצהר בזה שמוסכם   4.5

ה בין  השירותלבין    מועצהשוררים  ה  נותן  ו/או  ידו  על  מהמועסקים  מי  ו/או  עובדים  ו/או  מטעמו 

וכל אלה אינם משתלבים במסגרת ה ומעביד,  עובד  כל הכרוך    מועצהבשליחותו יחסי  על  ועובדיה, 

במסגר  מכך,  והנובע המתבצע  הפיקוח  מ וכי  פיקוח  הינו  הצדדים  בין  זה  הסכם  נותן  בין    קובלת 

שירות  השירות המספק  למועצה  עצמאי  ב ים  אין  כי  מפורשות  מצהירים  או    הסכםוהצדדים  זה 

 בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד. 

 

נותן  שאין בין    השירות   נותןבמקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של   4.6

  -י עובד בע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחס, תקמעביד  –ו/או מי מעובדיו יחסי עובד    השירות

לבין   המועצה  בין  השירותמעביד  כמפורט    נותן  הבאות  ההוראות  יחולו  אזי  מעובדיו,  מי  ו/או 

 להלן. 4.10  – 4.7בסעיפים 

 

רטרואקטיבי 4.7 תקטן  השירותים  מתן  בגין  בהתמורה  ")להלן  40%  -ת  בגין  הת  -"  התקבול:  מורה 

    .נותן השירותבהצעת בה רואקטיבית( וזאת בשונה מהתמורה הנקוה רטלאחר הקטנ ביצוע העבודות 
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נותן  מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה    40%  -מהתקבול ייחשב כשכר ו  60% 4.8

כי    השירות שיקבע  ככל  זכאי,  מעובדיו  מי  השיו/או  תוספת  רותנותן  כגון:  להם,  זכאי  יוקר,    היה 

דמ הבראה,  דמי  נוספות,  חג שעות  ביטי  לאומי,  ביטוח  נסיעה,  הוצאות  וכל  ים,  בריאות  וח 

הסכם,   ו/או  דין  כל  לפי  המועצה  על  שיחולו  ו/או  חלים  ו/או  שחלו  ככל  הסוציאליים,  התשלומים 

 ועד למועד הקובע.   ביצוע העבודותהחל מיום תחילת 

 

יע לו,  למג  ועצה את כל תשלומי היתר שקיבל מעברמתחייב להשיב למ  נותן השירות,  במקרה כאמור 4.9

בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו כשכיר,    לרבות מע"מ, היינו, את ההפרש

תחילת   ממועד  העבודותהחל  והפרשי    ביצוע  ריבית  בתוספת  בפועל,  הכספים  השבת  למועד  ועד 

לשנה, ממועד קבלת    7%ת בשיעור של  ת ריבית והצמדה או בתוספת ריביהצמדה על פי חוק פסיק

 ה, לפי הגבוה מבין השנים. תמורה

 

ישפה ויפצה את המועצה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, לרבות    רותנותן השי 4.10

 הוצאות משפטיות, מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.

 

 בלעדיות העדר ו קת קבלני משנהאיסור הסבת זכויות והעס – 5פרק 

זכאי למסור, לה  ותן השירותנ 5.1 יהיה  כל חלק מזכסב א לא  ו/או  ו להעביר לאחר או לאחרים  ויותיו 

 תסכים לכך מראש ובכתב בלבד.  מועצהזה אלא בתנאים ובמידה שה  הסכםמהתחייבויותיו לפי  

 

השירותאין   5.2 את    נותן  לאחר  למסור  השירותים  רשאי  מקצת  םכולמתן  ובמידה  אל   ם או  אם  א 

לכ  מועצה שה עובדים  הסכימה  ואולם העסקת  ומראש,  בכתב  זמן  בין  ך  לפי  מתן  ששכרם משתלם 

שעור  ו  השירותים לפי  משתלם  ששכרם  השירותים  בין  מסירת  מתן  משום  כשלעצמה  בה  אין 

 לאחר. או חלק מהם  השירותים

 

נותן  רה פוטרת את  את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמו  מועצה נתנה ה 5.3

ישא באחריות מלאה לכל מעשה או    ירותן השנות , ו הסכםותו והתחייבויותיו לפי ה מאחרי  השירות 

 , באי כוחם ועובדיהם. נותני השירותיםמחדל של  

 

ו  5.4 השירותהיה  בהעברת    נותן  יראו  רשומה  בלתי  או  רשומה  שותפות  או  תאגיד  יותר    25%הינו  או 

בבת אחת בין אם נעשתה    פות לאחר, בין אם ההעברה נעשתהמהשליטה בתאגיד או מזכויות השות

   לעיל. 5.1לסעיף זכות מנוגדת ברת בחלקים, כהע

 

על    במהלך תקופת ההתקשרות גם מקבלנים אחרים למתן השירותים  צה רשאית לקבל הצעות  המוע 5.5

 . נותן השירותואין בהסכם זה כדי להעניק בלעדיות ל  פי שיקול דעתה, 

 
 שירות בהיקף מינימאלי כלשהו.  בת למסירת תיקים לטיפול נותן ה המועצה אינה מתחיי 5.6
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 נזיקין אחריות וביטוח – 6ק פר

במישרין  יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק או אובדן מכל מין שהוא, שייגרמו  לבדו    נותן השירות 6.1

לגופו    ,מתן השירותו/או עקב ו/או בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה ותוך כדי  או בעקיפין  

שלו עובדי  ולרכושו  ר  ו ו/או  או  אדם  לרבות  אחר  גורם  כל  האמצעים    אחר,כוש  ו/או  בכל  וינקוט 

 ניעתם.  הדרושים למ

 

פוטר את המועצה ו/או עובדיה מאחריות לנזקים כאמור שהם באחריותו עפ"י הסכם    נותן השירות 6.2

מטעמה בגין נזק ישיר ו/או  זה ו/או על פי דין ומתחייב בזה לשפות ולפצות את המועצה ו/או כל מי  

גרמו להם,  מסוג אחר, לרבות הוצאות משפטיות שיינזק  לכל אדם, לגוף ו/או רכוש ו/או כל    עקיף

בגין כל תביעה שתוגש על ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או כל גורם אחר  נגד המועצה  ו/או נגד מי  

 מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי שבא מטעמה. 

 

רוך ולקיים,  לע  תנותן השירו  עלזה או על פי כל דין,  על פי הסכם    נותן השירותחריות  לגרוע מא  מבלי 6.3

חשבו השירותן  על  הביטוחים  ההסכם  תקופת    כללמשך  ,  נותן  המצ"ב    2בנספח  המפורטים  את 

באישור עריכת הביטוח המצורף  להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכן להמציא למועצה את  

ממנו,    א'2כנספח    זה  להסכם נפרד  בלתי  חלק  השירותי  ביטוח")להלן:  והמהווה    והכל   "(נותן 

 .  ורט בנספחכמפ

 

 תשלומים   – 7פרק 

ול  מהתקב ( כולל מע"מ __________תהיה _____% )במיליםאשר תשולם לנותן השירות רה  התמו 7.1

 שיתקבל במועצה בפועל.  

נותן  תשולם ל)כולל מע"מ  ₪ 7ישולם  ₪ 100מתקבול של  7%במידה והאחוז הוא לדוגמא: )

זה  והגשת חשבונות   בפועל עפ"י האמור בהסכם מתן השירותיםאם להצעתו וכנגד בהת השירות

 כמפורט להלן: 

 

קודמבגין שני  שקיבלה הרשות המקומית  התקבולתוספת  בגין   וום  נוצ  השנהת  )בה  רה השוטפת 

 כולל מע"מ.  ,יםכתוצאה מפעולות מיצוי ההכנסות למול הנישום בגין נכס מסו  ול(תוספת התקב

 תשולם תמורה כלשהי.הבאות לא בשנים   תתקבל ש ספת התקבול תוכי בגין  בזאתמודגש 

 

 .  המיצוי למועצה התשלום כתוצאה מפעולת  אך ורק לאחר שישולם בפועללם תשו  התמורה 7.2

ה הנזכרת לעיל תהא סופית ומוחלטת ולא תיווסף אליה כל תוספת מכל סוג  מודגש בזאת כי התמור 7.3

 לדרוש מהמועצה העלאות מכל סוג שהוא. לא יהיה רשאי  נותן השירות  שהיא.

 

וזאת לאחר שיתקבל    שור טרם הגשת חשבונית מס לאי  ורמהחשבון פרפלמפקח  יגיש    נותן השירות 7.4

יל את  השירותים ויכ  ן הפרפורמה יותאם למפרט  . חשבוגין פעולת המיצוי במועצההתשלום בפועל ב
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שניתנו. השירותים   לאחר  החשבו  פירוט  רק  למועצה  יוגש  המיצוי שההן  מפעולת  כתוצאה    כנסה 

 . צהלחשבון המועהתשלום כניסת   עלבצרוף אסמכתא   לחשבון המועצה  מה שול

 

ע יבהפרפורמה    חשבון  7.5 ידדק  אישורו  המפקח  י  ל  לאחר  השירות יגיש    ורק  המועצ  נותן  ה  לגזברות 

ע  חתומה  לתשלום  מס  המאושר.   י "חשבונית  הפרפורמה  חשבון  עם  יחדיו  המס    המפקח  חשבונית 

 . נותן השירותאינו מגיע לאשר  תשלום המועצה לשלם באופן סופי  נה מהווה התחייבות  אי

  

ייבדק  7.6 המאומת  הפרפורמה  המפ   חשבון  בע"י  יועבר    15תוך  קח  מכן  ולאחר  הגשתו  מיום  ימים 

 ימים מיום העברתו לגזברות.   15שבון ייבדק ע"י הגזבר בתוך הח לאישור הגזבר.

 

בתנאי    נותן השירותות מאושרים, ישולמו לכאמור בהתאם לחשבונ חשבוניות מס שאושרו לתשלום   7.1

 . ע"י גזבר המועצהמיום אישורם  "45"שוטף + תשלום 

 

זברות המועצה,  לעיל בג  7.1בסעיף  שבונית מס שלא התקבלה במועדים המפורטים  כי חעוד יובהר,   7.2

 כך.  לא תהא כל טענה עקב נותן השירותשלום בחודש שלאחר מכן ול יועבר לטיפול לת

 

נשוא הסכם  שירותים  או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על ה  כל מס, היטל   7.3

סכום  כל    נותן השירותלמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לוישו  נותן השירותזה, יחולו על  

  ן השירות נות ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא  שעליו לנכות לפי כל דין,  

י תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי  למנהל לפנ 

 . נותן השירותזכאי יהווה תשלום לים לכאמור, והעברתם של הסכומ

 

כו 7.4 התמורה  ספק,  הסר  כוחלמען  הציוד,  החומרים,  כל  את  מדידה,  האדם  ללת  הוצאות  '  ווכ  , 

ל פי הסכם זה. מוסכם בין הצדדים כי  מילוי התחייבויותי   לצורך  נותן השירות הדרושים  נותן  ו על 

על  ותים  השירמתן  ללא יהא זכאי לדרוש תמורה נוספת ו/או החזר הוצאותיו בכל הקשור    השירות

, כל סכום  נותן השירותלרה הזכות לקזז מהתמורה המגיעה  ומוסכם כי למועצה שמופי הסכם זה  

 .למועצה נותן השירותהמגיע מ

 

 ופיצויים הסכםהפרות, ביטול  – 8 פרק

ל 8.1 המגיעים  מסכומים  השירותניכויים  נותן  את  ישחררו  לא  השירות  פי    נותן  על  מהתחייבויותיו 

 .הסכםמסמכי ה 

 

לה על פי  כל סעד ותרופה משפטית העומדים  זכאית ל  מועצה, תהא ההסכםיפר ה  תן השירותנוו   היה 8.2

מהזכויות האמורות תהא  , ומבלי לגרוע  אלתרלרבות הפסקת ההתקשרות ל  זה ועל פי כל דין  הסכם

 . הסכםלתבוע פיצויים על הפרת ה זכאית
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פי סעיף  בחלק    מועצההשתמשה ה 8.3 על  ירא  8.2מזכויותיה  בזכויות    השימוש  ו אתלעיל, לא  האמור 

ה  מועצה ה ה  כם הסכביטול  ידי  ה  מועצהעל  ו  המועצאלא אם  ובכתב,  במפורש  כך  על  נותן  הודיעה 

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור.  הסכםתיו על פי ה עמוד בכל התחייבויויהיה חייב ל  השירות

 

זכאית בכל    מועצהה התהי  זה,  הסכםלכל סעד על פי דין ו/או על פי    מועצהמבלי לפגוע בזכויות ה  8.4

נותן  פים אשר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לו/או כס  נותן השירותמתוך כספי  מקרה לקזז ו/או לחלט  

לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי    נותן השירותאשר יגיע לה מ  סף הדרוש לכיסוי כלכל סכום כ  השירות

  נותן השירות חדל של  או מ כתוצאה ממעשה ו/  מועצהו/או שיפוי ו/או כהחזר קנס ששולם על ידי ה 

בתור רשות מקומית על    מועצהל  תן השירות נומו ו/או תשלום חוב שבו חייב  ו/או מי מהפועלים מטע

 כל דרך אחרת. קי העזר שלה ו/או בפי דין, לרבות חו 

 

חייבת בתשלום    מועצה, לא תהיה ה טרם סיומו  לסיומו כאמור  הסכםלהביא את ה  מועצההחליטה ה 8.5

בפועל עד    נתןש  השירותיםר  מלבד התמורה שתגיע לו בעבו  נותן השירותל   לשהם כספים ו/או פיצוי כ

 . הסכםלסיום תוקף ה מועצהד הנקוב בהודעת הלמוע

 

 למתן השירותיםים ולוח זמנההתקשרות  תקופת –9פרק 

ולמשך  חודשים ממועד  תקופת   9.1 ע"י מורשי החתימה במועצה  ההסכם החל מיום חתימת ההסכם 

  זה.

 

יום ממועד סיום    30ב עד  יך מפעם לפעם את ההסכם באמצעות הודעה בכתלהאר הצדדים רשאים   9.2

 שים(.חוד 60סה"כ ) חודשים נוספים   36של עד ות, לתקופה נוספת ההתקשר

 

מיצוי הכנסות לרבות בדיקת נכסים  למועצה שירותי    נותן השירותיספק ההתקשרות  במהלך תקופת 9.3

וכאמור וביצוע מדידות   כי המועצה  במפ   בהתאם לדרישות המועצה  זה.  מודגש בזאת  רט להסכם 

לרבות הגדלת /    נותן השירות או אופן קבלת השירותים מ/רשאית לשנות בכל עת את היקף ו  תהיה

 תת היקף השירותים. הפח

 

נותן  יום ל   30המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות על פי שיקול דעתה בהודעה מראש של   9.4

 . השירות

 

זה, לא תהא    כםהסכאמור בלמתן השירותים    נותן השירותעם    שרותאת ההתק  מועצההפסיקה ה 9.5

ו  ה או טענה, כספית א לא תהיה כל תביע   נותן השירות, ול נותן השירותי כל שהוא לחייבת במתן פיצו

 בשל כך. מועצהאחרת, מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל, נגד ה

 

 שונות  –  10פרק 

מינימא  10.1 כמות  להעברת  מתחייבת  אינה  נכסים(   לית  המועצה  בדיקת  )לרבות  בדיקות  של  כלשהי 

 ורך מיצוי הכנסות. לצ



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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השירות 10.2 רציף    נותן  בקשר  להיות  מחויב  המפקחיהיה  עם  על    וקבוע  הנחיות ולפעול  ככל  יופי   ,

 . מיצוי הכנסות לרבות בדיקת נכסים וביצוע מדידות שירותי מתן במהלך יינתנו, ש

  

  הספציפיים המעניקים לה שירות, עובדיו  את  ליף להח  נותן השירות הורות המועצה תהיה רשאית ל  10.3

 , על פי שיקול דעתה.  תן השירותנובעובדים אחרים העובדים אצל 

 

השירותגילה   10.4 ה  סתירה  נותן  הוראות  ו/א  הסכםבהוראות  בין  סתירה  ו/או  הנספחים  בהוראות  ו 

ן על ידי  שניתעל מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש      מפקחלהנספחים השונים, יפנה  

 .נותן השירותיחייב את     מפקח

 

רס 10.5 ישמשו  וחשבונותיה  המועצה  ל פרי  ששולמו  לתשלומים  הנוגע  בכל  מכרעת  השירות איה    נותן 

 . נותן השירותגע לסכום שיינתן למועצה על ידי המועצה וכן בכל הנו מאת 

 

ע   נותן השירותל 10.6 ו/או  זכות קיזוז  ולא תהיה  על    ותהשירנותן  כבון מכל סיבה שהיא.  יאין  מוותר 

 כבון. יזכות הקיזוז וזכות הע

 

  וספציפי   במקרה/ים מסוים/ים  הסכםטות מתנאי מסמכי הלס  המפקחאו    מועצההסכמה מצד ה 10.7

ו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה אישור  ווה תקדים ולא ילמד לא תה

 . וראש המועצה  מועצההגזבר  בכתב, חתום כדין ע"י 

 

השיר  10.8 הנומ  ותנותן  מידע  כל  בסוד  לשמור  בזה  ומתחייב  כל   סכים  זה,  הסכם  של  לתוכנו  גע 

תו לצד שלישי  הסכם זה, ולא לגלו  יביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של מרכ

 כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של הסכם זה.

 

על   10.9 המוטלת  התחייבות  השירותכל  תהי  הסכםלפי    נותן  הזה,  מחויבת    ועצהמה  לא  אך  רשאית 

דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך   , בין בעצמה ובין בכלתן השירותנולעשותה במקום  

 . השירות  נותןיחולו על 

 

יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין    מועצהבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי את הבנוסף, מ 10.10

 . מועצהעל ידי ה

 

ניהם במלואו וכי  משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בי  הסכםהמכי  מוסכם בין הצדדים כי מס 10.11

תהי   מועצה ה והלא  הסכמים  מצגים,  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תחייבויות,  ה 

או ה  בכתב  במסמכי  נכללים  שאינם  פה  כל    הסכםבעל  לחתימתם.  קודם  נעשו,  אם  נעשו,  ואשר 

ה מסמכי  מהוראות  שינוי  או  הסכמה  יהל  הסכם ויתור  בכתב  א  נעשו  אם  אלא  תוקף  כל  להם  א 

 שני הצדדים. ובחתימת 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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פי מסמכי הכל הודעה שצד א 10.12 על  ליתן למשנהו  אי   הסכםחד צריך  שית או במכתב  תינתן במסירה 

  72זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה    הסכם לפי הכתובת המצוינת במבוא לרשום  

 מבית דואר בישראל.  שליחתהשעות לאחר  

 

 

 

 איה  באו  הצדדים  על  החתום:ולר

 

 

 

 

 _____________________     _____________________ 

 מועצה ה                                    נותן השירות               

 

 

 

 

 

 לתאגיד  -אימות חתימה 

,  נחתם על ידי ה"ה ______________ הסכםאני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי ה

,  כל דיןבהתאם ל  חברת _______________  ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את  ת"

 לאחר שהסברתי לו משמעות חתימתו. 

 

                                                                                                                          ___________ 

 עו"ד                                                                                                                                     

 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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 מפרט  -  1נספח 

 

    כללי

 בדיקת נכסים.  .1.1

 בדיקת שומות.  .1.2

 בדיקה /ואו מדידה של מחנות צה"ל.  .1.3

 ביצוע מדידות של נכסים במידת הצורך.  .1.4

 הכנסות. ונטית בנוגע לתחום הו ביצוע כל בדיקה רל .1.5

שיוצאו    ו/או חיובים  על שומות  משפטי אחר  ך ליו/או ה  ה ו/או עררכי השגג בהליליווי וייצו .1.6

 וכניסת התקבול.  ת החלטה / פסק דין סופי, עד לקבלצויות המיול בעקבות פע

 

מיצוי ההכנסות החלה בתוך תקופת החוזה והחוזה פקע, המועצה  בדיקת  לת  במקרה בו פעו  .1.7

ת את  להשלים  השירות  לנותן  לאפשר  רשאית  להליך  תהיה  שבהבדיקה  ההכנסות  ו  מיצוי 

 החל. 

 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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 ביטוח  -  2נספח 

 מצ"ב בקובץ נפרד 

 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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 תצהירים  -  4חלק 
 עבירות פליליות ניין העדר תצהיר לע

 
_____________, המשמש כ__________ בחברת___________,  אני מר_____________, ת"ז  

)במכרז למתן שירותי    תתף  המש ומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר    "המציע"(להלן:  מיצוי הכנסות 

  1977  -, התשל"ז  ת עפ"י חוק העונשיןבזאת כי מנהלי התאגיד, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירו

 וונטיים לנשוא המכרז.ו/או בגין עבירות מרמה וכיו"ב אשר רל

 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 
 ____                       _______ __________ 

 חתימת המצהיר     ם המצהיר                      ש
 
 

 אימות

 
את כי ביום _______ התייצב  __ מאשר בז____, מ.ר ________ אני הח"מ, עו"ד  ____________

עליו להצהיר את  מר _______בפני   כי  ולאחר שהזהרתיו  ת.ז  ____________,  נושא    _______

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  וכי  צהירו ואישר את  באם לא יעשה כן חתם בפני על ת  האמת 

 . תוכנו ואמיתותו

 
         ____________                       _______ ________ 

 
 עו"ד                                    תאריך                          

 
 
 

 
 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 

______________,  את כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה  _____________, מאשר בזעו"ד    אני הח"מ

 אם לכל דין. ______ בהתאת חברת _________ ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב

 

                                                                                                                                _______ ____ 

 עו"ד 

 
 
 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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המשתתף  כי  לרב  תצהיר   מינימום  שכר  ידו  על  למועסקים  משלם  ות  במכרז 
 הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום  והעדר  יות בגין זכויות סוציאלהפרשות 

 
 

 

מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ בחברת___________,  אני  

" )להלן:  במכרז__________  מ   מציע"(ההמשתתפת  זה  תצהיר  ליתן  כי    בזאתצהיר  ומוסמך 

ידו  התאגיד על  למועסקים  משלם  במכרז  לרבות  המשתתף  מינימום  בג  שכר  זכויות  הפרשות  ין 

מי  סוציאליות ו/או  התאגיד  לא  שכר  ממנהליו     וכי  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו 

 מינימום. 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 

________                         _____ ______ 
 שם המצהיר                      חתימת המצהיר 

 
 
 

 אימות

 
ביום _______ התייצב   ___________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כיו"ד  _____ אני הח"מ ע 

עליו להצהיר את    בפני כי  ולאחר שהזהרתיו  ת.ז  ____________,  נושא  מר ______________  

יהיה צפוי לעונשים הקבועהאמ וכי  ים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את  ת 

 . כנו ואמיתותותו

 

 ___ _________                               ____________ ___ 
 תאריך                                                  עו"ד            

 
 
 

 
 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 
עו"ד  א הח"מ_____________,   , ה"ה  ני  ידי  על  נחתם  התצהיר  כי  בזאת  מאשר 

ת המ ______________,   ,___________ בחתימ"ז  חברת  ורשה  את  לחייב  תו 

 ל דין. _______________ בהתאם לכ

 
 

                                                                                                                              ___________ 
 עו"ד 

 
 תאריך:_________  שם המציע: __________________       

 
 
 
 
 
 
 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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יין דיווח על  היר בדבר העדר ניגוד עניינים והתחייבות לענתצ

 החוזה התקשרויות שיש בהן כדי להשפיע על פעילות 

וכי    שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת _______________, לאחראני הח"מ __________, ת.ז. 

 היר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ

 

לצורך מתן השירותים.    ,תן השירותנותצהיר זה בשם ___________________, שהוא  אני נותן  

 .  נותן השירותזה בשם אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר 

 

 כדלקמן: המועצהב כלפי לפיכך אני מתחיי

או  /ו  ענייניםום ניגוד  משזה  והחועל פי המכרז  בהתקשרות  יר כי למיטב ידיעתי אין  אני מצה . 1

אחרניגוד   או  עסקי  שהוא    אינטרסים,  סוג  של  מכל  השיר נ,  מטעמו  ו  ותותן  העובדים  של 

של   התקין  העניינים  מהלך  על  להשפיע  כדי  בו  יש  אשר  ההצעה,  הגשת  ובמועד  או  /המכרז 

 מתן השירותים.  או /ו החוזה 

שהוא,    ל סוגוד עניינים מכ מתחייב לנקוט אמצעים סבירים על מנת להימנע ממצב של ניג  אני . 2

נותן  של    -החוזה  י או אחר, אשר יש בו כדי להשפיע על מהלך העניינים התקין של הפעלתעסק

יגוד עניינים  , או להעמיד כל אחד מאלה במצב של נבחוזהושל מי מטעמו המעורבים    השירות  

 ניגוד עניינים, למשך כל תקופת ההתקשרות.  או חשש לקיומו של

כלאופן  ב  למועצהודיע  אני מתחייב לה . 3 על  להימצא    מידי  עלול  הגוף  שבשלהם  או מצב  נתון 

 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. במצב של ניגוד 

טעמו,  או של מי מ  נותן השירותדשה של  , על כל צפי להתקשרות חלמועצהאני מתחייב לדווח   . 4

 . החוזהן של  העניינים התקי , אשר יש בה בכדי להשפיע על מהלך  עם כל גורם שהוא

לאחר תום תקופת ההתקשרות  או מי מטעמו לא יעמדו, בכל עת    שנותן השירות  מתחייב    אני . 5

ר עסקי  , במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים, כך שלא יהיה בכל קש המועצהעם  

מהלך  ב  למועצהלבין כל גורם שהוא כדי לפגוע בשירותים שניתנו    או אחר בין כל אחד מאלה

 . תהתקשרותקופת ה 

על עצמו לבצע כל החלטה של    שנותן השירותייב  אני מתח . 6 הנוגעים  המועצה  יקבל  בעניינים 

, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות  המועצההמוחלט של    הלהצהרתי זו, לפי שיקול דעת

השירות  בין   בין  א   המועצהלבין  נותן  השירות  ו  צד  נותן  ולרבות  שלישי  לבין  כלשהו,  אחר 

 שהו.  כלשלישי ד רות עם צנעות מהתקשהימ

 

 

 

 

 



 

 , מתחייב ____________ קראתי, הבנתי
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 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 __________    __________________________      

 חתימה       תאריך               

 

 
 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 
, מאשר  אני  עו"ד  ה"ה    הח"מ_____________,  ידי  על  נחתם  התצהיר  כי  בזאת 

_ ת"ז  המורשה________________________,  ל  ,  חברת  בחתימתו  את  חייב 

 ל דין. _______________ בהתאם לכ

 
 

                                                                                                                             ____ _______ 
 עו"ד 

 
 __ יך:_______ שם המציע: __________________        תאר

 
 
 

 


