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 למתן שירותי תכנון עבור עיריית בית שמש

 

עיריית בית שמש מזמינה בזאת מציעים, העונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות למתן שירותי  .1
 בסיס הזמנות עבודה שיימסרו )ככל שיימסרו(.תכנון בהתאם להוראות מכרז זה, ועל 

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במזכירות  .2

ה בשעות העבודה הרגילות. וזאת תמורת  –, בימים א  3קומה   C, קניון נעימי בנין 2העירייה, דרך רבין 
 . 09:00בשעה  13/02/2019שר לא יוחזרו, וזאת החל מיום )כולל מע"מ( א ₪ 500תשלום בסך 

 רשאים להשתתף המכרז אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. .3

עותקים יש להכניס למעטפה  2 -את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב .4
לא יאוחר להכניסם לתיבת המכרזים שבמזכירות העירייה  4/19סגורה כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' 

 .12:00שעה ב 06/03/2019מיום 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. . 5

 

 

    ד"ר עליזה בלוך            

 ראש העיר בית שמש         
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 השירותים נשוא המכרז א.

ן וניהול של פרויקטים אשר יספקו שירותי תכנו ניםמכרז זה הינו מכרז מסגרת לבחירת מתכנ .1

 ציבור שונים ברחבי העיר בית שמש. לבניית מבני

עבודה מקצועית בתחום תכנון הפרויקט, ניהולו הכוללת יה עבודות תכנון יהמתכנן יספק לעיר .2

 והפיקוח העליון על ביצועו כמוגדר וכמפורט בנספח א' להסכם, וכפי שיפורט בהזמנת העבודה. 

בכפוף להזמנת עבודה שתימסר לו ע"י העיריה, ככל שתימסר, ובהתאם להוראות הזמנת העבודה  .3

 והוראות הסכם זה, על כל נספחיו.

עבור בתי  כיתות לימוד 45-50חמים כאשר הצפי הוא כי בכל מתחם ייבנו כ מת 31מכרז זה כולל  .4

אך ורק בכפוף לקבלת הרשאות  תבוצע)מדובר בהערכה בלבד והבנייה  ספר ו/או גני ילדים

 תקציביות(.

בכל מקרה העירייה לא תתקשר כל משתתף יהיה זכאי להשתתף באחד או יותר מהמתחמים.  .5

 מתחמים! 4עם מתכנן אחד לגבי יותר מ 

המתכנן  - )משרדי ממשלה, עמותות וכו'( תוספת ייעודית למבנה ע"י גורם חיצוני במידה ותתוכנן .6

 להתקשרמממן הגוף ה יידרשבמקרה כזה,  .יתכנן גם את התוספתבתכנון אותו המבנה הזוכה 

 עם המתכנן הזוכה.

ההתקשרות על יובהר, כי במסגרת הפנייה לקבלת הצעות, תהא העיריה רשאית לקבוע כי  .7

המתכנן תהיה במתכונת הכוללת את כל סוגי עבודות התכנון, כך שעל המתכנן יהיה לדאוג לצוות 

מתכננים ויועצים מטעמו. ההתקשרות תתבצע מול המתכנן ושכר הטרחה יכלול את כל צוות 

 המתכננים והיועצים.

למספר הזמנות עבודה העירייה אינה מתחייבת כלפי המתכנן להיקף עבודה מינימלי כלשהו ו/או  .8

מינימלי כלשהו, ו/או לתדירות מסירת הזמנות עבודה כלשהי, ואו למסירת הזמנת/הזמנות 

, כולל בחירת אחד או יריה לקבלת שירותי תכנון מהמתכנןעבודה כלשהי/כלשהן. דרישת הע

תיעשה בהתאם לצרכיה, לתקציבה ולשיקול דעתה יותר מהמתכננים שיוכרזו כזוכים במכרז זה, 

 הבלעדי. 

העירייה תהיה רשאית להגדיל את מספר כיתות הלימוד לתכנון בכל אחד מהמגרשים )כפי  .9

וכן  ,50%בהיקף של עד  שמופיעים בנספח ג' לחוזה עליו יידרש הזוכה לחתום( או להקטינו,

 , וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. להוסיף ו/או לגרוע מגרשים ממתחמי התכנון

לא תישמע מצדו כל טענה תביעה ו/או דרישה בכל עילה שהיא )לרבות עילה המתכנן מתחייב כי  .10

( בנוגע להיקף העבודות 1979 –חוזית, נזיקית ועילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 

 שיימסר לו בפועל, כאמור לעיל.
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 תנאי סף וכישורים מיוחדים נדרשים: ב.

 ומדים בכל תנאי הסף הבאים.רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים הע .1

הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו/או אשר הנספחים המופיעים להלן לא יצורפו  .2

 אליה, רשאית העיריה לדחותה על הסף ולא לדון בה כלל.

 מסמכים שיש לצרף תנאי סף

 קורות חיים + תעודות + פרופיל חברה שנים לפחות 5אדריכל בעל ניסיון של 

פרויקטים בתחום  3לפחות תכנון של 

 השנים האחרונות 5-העיסוק המבוקש ב
 תיק עבודות מפורט

למתכנן היכולת להעסיק תחתיו את 

 היועצים הנדרשים
 הצהרת המציע וחתימתו על דף לוגו

 תעודת עוסק מורשה המתכנן הינו עוסק מורשה כדין

המתכנן נעדר זיקה לעובד עירייה / חבר 

 מועצה

היעדר זיקה והיעדר תצהיר חתום בדבר 

 ניגוד עניינים

 

 בנוסף על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

פי חוק -ציע בעל אישור תקף, ליום הגשת ההצעות, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלמ .א
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"ו

 
הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מציע בעל אישור תקף ליום  .ב

 מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
 

 2ו א' '1אמסמך כ המצורף בנוסח 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק תצהירים לפי .ג
 לתנאי המכרז.

 
 יש לצרף קבלה על כך. המציע רכש את מסמכי המכרז. .ד

 
 –מסמכי ההתאגדות של התאגיד מידה והמציע הינו תאגיד יצורפו  .ה

 

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד  (א)
 והשעבודים הרובצים על נכסיו.

 תעודת התאגדות. (ב)
אישור עו"ד / רו"ח לכך שההצעה חתומה ע"י המוסמכים לחתום בשם התאגיד וכי ביצוע  (ג)

ה במסגרת סמכויות התאגיד, וכן שמות העבודות וההתקשרות בחוזה לביצוע הינ
 המנהלים של התאגיד ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.

פרטי האדריכל המועסק במשרה מלאה על ידי התאגיד ואשר יספק בפועל את השירותים  (ד)
 צועיים נשוא מכרז זה.קהמ

                     
רשאית העירייה, מטעם זה בלבד צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, א ל  

לפסול את הצעתו של המציע  או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או  ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 
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איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים  המפורטים בה או לחלופין, לוותר על צירופו של 
 ל   דעתה הבלעדי והמוחלט. המסמך, הכל עפ"י שיקו

 
.רבה משפחתית בנוסח המצורף כמסמך ג'הצהרה בדבר העדר ק .ו





 אופן בחירת ההצעות הזוכות: ג.

הוגשה יותר מהצעה אחת העומדת בתנאים, תבחר העיריה את הזוכים בהתאם לפרמטרים  .1

 הבאים:

 ניקוד הפרמטר

 50% התרשמות מעבודות המציע

 25% מול רשויותהתרשמות מניסיון בעבודה 

 25% התרשמות מהמלצות המציע*

 

  ממליצים להתרשמות, הכוללת פרטי התקשרות עם הממליץ. 3* יש לצרף רשימה של 

 ** יתכן והמציע יוזמן ע"י העיריה לשיחת התרשמות.

 שכר הטרחה: ד. 

 ה יהיה כקבוע בהסכם ואין המציעים נדרשים להגיש הצעה כספית כלשהי.שכר הטרח 

 היעדר בלעדיות: ה.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי למתכנן הזוכה לא מוקנית בלעדיות ביחס לסוג עבודת התכנון  .1

הקבועה במסגרת הזמנת/הזמנות העבודה ובמסגרת מכרז זה, וכי העיריה רשאית לפנות במקביל 

וזאת בין בהליך מכרז ובין בהליך הצעות מחיר או  לפי שיקול דעתה הבלעדי –נוספים  למתכננים

  כל הליך שהוא.

 אופן הגשת ההצעה: ו.

בשעה  06/03/2019לא יאוחר מיום , בשני העתקיםגבי נייר לוגו של המציע, -ההצעה תוגש על .1 
העיריה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועד האחרון להגשת  .12:00

עיריית במזכירות גבי המעטפה, -יש למסור במעטפה סגורה, בציון הנושא על  הצעות. את ההצעה

 .3קומה  C, קניון נעימי, בנין 2דרך רבין בית שמש, 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו  .2 
עה או, לפי שיקול דעתה בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצ

הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה לשינויים 
כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר 

 למציעים.

 המציע יחתום חתימה מלאה על כל דף ממסמכי המכרז. .3 
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 :הצהרת המציע .ז

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .1 
המכרז לרבות החוזה ידועים ונהירים למציע, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את 
כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע את כל התנאים 

שירותים והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה הנדרשים לביצוע ה
כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 
למתן שירותים נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא 

 ול כמפורט במסמכי המכרז.הכ -מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירותים

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  .2 
 ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 מסמכי המכרז:בהבהרות ושינויים  .ח

בכתב באמצעות פניות  ,ברק משהכל אחד מהמציעים רשאי להפנות לעירייה, באמצעות מר  .1 

  .brk.moshe@gmail.comמייל: ה

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .2 
 תחייבנה את העירייה. –בכתב 

ויים ותיקונים העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינ .3 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 

ידי מי שרכש את מסמכי המכרז, יחתמו -מייל לפי הפרטים שנמסרו על-בפקסימיליה או באי
 ידו להצעתו. -המציע ויצורפו על ע"י

למען הסר ספק מובהר כי העירייה תהא רשאית גם להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות  .4 
ואף לחזור ולהאריך את המועד הנ"ל מספר פעמים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שפרסמה 

 על כך הודעה בכתב. 

 חובת הזוכה במכרז .ט

)להלן: "הזוכה"( יהא עליו לחתום על כל עותקי החוזה ולהמציא, ערבות זכה המציע במכרז  .1 
ימים מתאריך הודעת  7ם לתנאי המכרז והחוזה וזאת תוך בנקאית ויתר מסמכים בהתא

 העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכתנאי לחתימת החוזה.

 2/2011משרד הפנים מס'  חתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"לל .2 
)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של מכלול 
העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות 
 המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד

מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים 
חשש לניגוד עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו 
של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר 

 עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז. ניגוד

לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בס"ק א' ו/או ב' כולם או חלקם, תהא רשאית העירייה  .3 
לבטל את זכייתו של הזוכה ולהתקשר עם מציע אחר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה 

שרותה של העירייה עם מציע אחר לא תהיה כל טענה ו/או  תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התק
במקומו. התקשרה העירייה  עם מציע אחר כאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשלם לעירייה את 

 ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא.

אין כאמור בס"ק ב' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה בגין  .4 
  ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.הפרת 

mailto:brk.moshe@gmail.com
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 1מסמך א'           
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

 

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

 וההגדרות"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .1
 "( הצעת המחיר: "להלן) למתן שירותי תכנון לעיריה ההצעל ובתמיכה, בו המצויות

 
 אליו זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .2

 להגשת האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, הצעת המחירב ההצעות

 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את

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

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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  2מסמך א'          

 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 

 
עבור עיריית ______ במציעה בהצעה למתן שירותי תכנון __ ,נושא במשרת אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _____

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן החברה/המציע, ח.פ. ______  )להלן: "בית שמש
 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך

 
 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268משמעו בסעיף כ "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 

 עניין בעל וכל אנוכי ,הצעת המחירב ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 
 

ג "התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 31

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים(
 

    באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו

 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002

האחרון  במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,הצעת המחירב ההצעות להגשת

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
__________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את

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

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        

      
 

 

 מסמך ב'           



 בס"ד
  

 
 

 
  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

  02-5475349פקס'   02-9900763טל' 
 רמת בית שמש  8נחל שורק כתובת המשרד: 

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 הצהרה והתחייבות המציע
  בית שמשלכבוד: עיריית 

 
 _____הנדון: מכרז פומבי מס'        

 
 


אני הח"מ, לאחר שקראתי, הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ונספחיהם ללא יוצא מן הכלל, 
 מצהיר בזה בכתב כלהלן:

 

 הנני עומד בכל תנאי המכרז ודרישותיו.  .1

 

הגשת הצעתי והשתתפותי במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז לרבות  .2
החוזה ידועים ונהירים לי, וכי קיבלתי את מלוא המידע הנדרש, בחנו את כל הנתונים, הפרטים 

התנאים הנדרשים לביצוע השירותים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע את כל 
ומסכימים להם בהתאם להצעתנו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש בידי את כל 
הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן שירותים נשוא המכרז, כי 

 -ת את השירותיםעומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי מסוגל מכל בחינה שהיא לת
 הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

התמורה המוצעת על ידי הינה סופית ואהיה זכאי רק לתמורה הנ"ל  ולא אבוא בדרישות ו/או     .3
בתביעות לתוספת תמורה או שכר ראוי ו/או החזר הוצאות ו/או תוספות מכל מין וסוג שהוא בגין 
מתן השירותים על פי מכרז זה, לרבות בגין הצמדה  או התייקרויות והתמורה דלעיל לא תשתנה 

 סיבה שהיא לרבות שינויים בשכר עובדים וכל כיוצ"ב.מכל 
 

ידוע לי כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .4
 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת ההצעה.

 

נאי ידוע לי כי חל איסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להשמיט את מסמכי המכרז ו/או ת .5
כלשהו מתנאי המכרז. מסכימים כי בכל מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה שייעשו במסמכי 
ההזמנה / המכרז או כל הסתייגות לגביהם )להלן: השינוי(, בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים, 

וי במכתב לוואי ובין בכל דרך אחת, רשאית תהא העירייה לפסול את הצעתנו למכרז, או לראות בשינ
כאילו לא נכתב ולהתעלם ממנו, או לראות בשינוי כאילו מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע 
לתקן את השינוי ובלבד שלא יהיה בשינוי כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. ההחלטה 
בין האפשרויות דלעיל נתונה לשקול דעתה הבלעדי של העירייה. במקרה של סירוב להסכים 

לטת העירייה, רשאית העירייה לפסול הצעתו ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על להח
 ידו.

 

לא הסתמכתי  בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה  על ידי  .6
העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הנני מצהיר בזה, 

אנו מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  כי
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי   .7
 המכרז, ואני מקבל על עצמי את מתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  
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 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .8
 

)תשעים( יום    90ינוי, ותהא תקפה במשך זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לש יהצעת .9
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 

זו לכשידרש, תיפסל הצעתי זו, נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתי שים( יום י)ש 60ההצעה למשך 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-יה עלוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירי

 

חוזרת, כאמור  -אני מסכים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו משום הצעה בלתי .10
 ייכרת הסכם מחייב ביני ובקבלתה על ידכם  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 

 לעיל(.  7כם )בכפוף לסעיף לבינ
 

: הצעתנו  הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  התאגיד  ידככל שהמציע הינו תאג .11
פי דין או -כל מניעה עלם התאגיד על הצעה זו, וכי אין בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בש

 הסכם לחתימתי על הצעה זו. 
 



 ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:

 

 ם המציע: ____________________________ ח.פ. / ת.ז. ___________________ ש

כתובת: _______________מייל : ___________________ טל: _____________ פקס' : 
 _______________________  איש קשר: _______________ טל' נייד : ___________

 _______חתימה:_______________  תאריך ________ 

 

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 

עו"ד של ___________________ )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום   אני הח"מ ________
בשם המציע, כי ______________________________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________

על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל  נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים
 דין לחתימת המציע על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 ________________ חתימהחותמת                                                תאריך __________
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 אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י יחיד

 

    ____________עו"ד של   _____________אני הח"מ 

 

 חתם בפני המציע על הצהרה זו. __________)להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום 

 

 

 חתימה________________ חותמת______________           תאריך __________
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 'גמסמך        

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 הנדון: הצהרה והתחייבות

 

 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שמש. (.1)
 

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש.בן  (.3)
 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –( 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

יות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיר .ב
חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה 
שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי 

במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן  שעובר על הוראות הפקודה,
החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת 

 להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 

 ול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנניכמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יח .ג
 ד עם קרות השינוי.מתחייב להודיע על כך לעירייה מי

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 'דמסמך           

 לעירייה חוזה למתן שירותי תכנון

 הסכם

 

 שנערך ונחתם בבית שמש ביום  __חודש  __שנת _201

  

 עירית בית שמש  בין:

 העירייה, בית שמשבנין   

 )אשר תיקרא להלן: "העירייה"(

 מצד אחד                                                                                       

 

 ________________________       לבין:

 ת.ז./ח.פ  _________________                    

 _מ______________________       

 דוא"ל___________________        

 טל' ____________________        

 )אשר ייקרא להלן: "היועץ"(                                                                                              

 מצד שני       

 

 בפרויקט   התכנון וניהול התכנון כולל יועציםוהעירייה מעוניינת למסור ליועץ את ביצוע עבודת  הואיל
 בבית שמש )להלן: "הפרויקט"(. ____________________________ 

והיועץ מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים  והואיל 
 לביצוע עבודת הייעוץ כהגדרתה להלן;

והיועץ מצהיר כי הוא רשום בפנקס האדריכלים בהתאם להוראות חוק המהנדסים  והואיל
 או מעסיק אנשי מקצוע הרשומים כאמור.  1958 –והאדריכלים, התשי"ח 

והיועץ בדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים התכנוניים,  והואיל
וץ כהגדרתה להלן, והיועץ מוכן ורוצה המשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע עבודת הייע

 להתקשר עם העירייה לביצוע עבודת הייעוץ כהגדרתה להלן;

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט; והואיל

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת
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 מבוא ונספחים

 להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא והנספחים  א. .1

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. ב. 

 הנספחים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: ג. 

 תכולת התכנון, שלבי התכנון ושלבי התשלום.   -נספח א'       

 ביטוח.אישור  - 'בנספח  

מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה שהוראה ו/או תנאי בכל נספח להסכם זה עומד בסתירה  
ו/או מטיל חבויות נוספות על המזמין מעבר לאמור בהסכם זה, לא יהיה תוקף לאמור בנספח 
ובכל מקרה יהיו בהוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה עדיפים וגוברים על כל הוראה בכל 

 נספח להסכם.

  

 תההתקשרו

העירייה מוסרת בזאת ליועץ, והיועץ מקבל על עצמו בזה, את ביצוע "עבודת הייעוץ" כהגדרתה בסעיף  .2
 להלן ובהתאם לתנאי הסכם זה. 3

 עבודת הייעוץ

"עבודת הייעוץ"( כוללים מתן שרותי תכנון מוקדם, כולל  -שירותי היועץ על פי הסכם זה )להלן  א. .3
 כל היועצים, הוצאת היתר, הכנת חומר למכרז ופיקוח עליון כמפורט בנספח א'  להסכם. העסקת

 התקשרות זו הינה ביחס למתחמים המפורטים בנספח ג' להסכם. ב. 

מובהר ומוסכם בזאת כי ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת ואין כל ודאות או התחייבות  ג. 
אם בכלל, וכי לא תישמע כל  –ם מתחם מסוימטעם העירייה לגבי היקף הפעלת ההסכם ביחס ל

 טענה מטעם היועץ בהקשר זה.

בגין כל פרויקט בנייה של מבנה ציבור כלשהו, הנכלל באותם מתחמים נושא הסכם זה, ייחתם  ד. 
על ידי מורשה החתימה של העירייה, צו התחלת עבודה אשר יפרט את כל המידע הנדרש בנוגע 

 ה הינו תנאי מתלה לזכאותו של היועץ לתמורה כלשהי.לאותו פרויקט. חתימה על צו ז

העיריה רשאית לדרוש מהמתכנן לבצע את עבודת התכנון במתכונת חלקית, הכוללת רק חלק  .4
מהשלבים ו/או מהמטלות הקבועות במסגרת הזמנת העבודה, בהתאם לצרכי העיריה וע"פ שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

 

 התחייבויות היועץ

ר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים היועץ מצהי א. .5
הדרושים לביצוע עבודת הייעוץ באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 
ביותר; והוא מתחייב כלפי העירייה לבצע את עבודת הייעוץ באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור 

, או תוכנה אחרת ע"פ ת כל עב' השרטוט באמצעות תוכנת אוטוקאד עדכניתלעיל ובנוסף לבצע א
ואת כתבי הכמויות למחשב באמצעות תוכנה ייעודית בפורמט משה"ח או  דרישת העיריה,

 פורמט נדרש אחר.

היועץ מצהיר ומאשר כי הוא מכיר ומודע להיקף הפרויקט וכי תכנון הפרויקט יבוצע אך ורק  ב. 
תה מסגרת תקציבית. כל חריגה מהאמור מחייבת אישור מראש של מורשה בהתאם ובכפוף לאו

 החתימה של העירייה. באחריות היועץ לקבל את האישור כאמור.
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היועץ מתחייב שלא לאשר חריגות כספיות מעבר למסגרת ההסכם שיחתם עם המתכנן/ים עבור  ג. 
 ק ב' לעיל.הפרויקט ומעבר לתקציב העירייה וזאת ללא אישור מראש כאמור בס"

היועץ מתחייב כי העבודות יבוצעו על ידי מתכננים אך ורק בהתאם להנחיות ובהתאם לדרישות  ד. 
 הגוף המתקצב.

היועץ לא יאשר חשבון סופי בטרם התקבלו כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים הרלוונטיים   ה. 
 ולאחר חתימה על אישור הכנת חומר למכרז.

הייעוץ על פי הנחיות והוראות רפרנט מחלקת מבני ציבור וחינוך בעירייה )להלן: היועץ יבצע את עבודת  .6
ידו כנציגו, אשר ישמש כנציג העירייה בכל הקשור והכרוך לביצוע -"הרפרנט"( ו/או מי שייקבע על

 הסכם זה. היועץ ישמע להוראותיו של הרפרנט באופן קפדני.

זמין את שירותיו של כל יועץ ו/או מומחה בקשר מוסכם בין הצדדים כי היועץ לא יהא רשאי לה .7
לפרויקט ו/או בקשר לעבודת הייעוץ על חשבון העירייה, מעבר לרשימת היועצים שנקבעה אלא אם כן 

 קיבל לכך את אישורו המפורש של ראש העיר וגזברה מראש ובכתב. 

שהוא לבצע ו/או לא לבצע כמו כן, מוסכם כי היועץ ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להורות לכל גורם  
עבודות של העירייה או בקשר אליה. כל שיהיה היועץ מוסמך, וחייב, לעשות הוא לדווח מידית את 

 השגותיו והערותיו לרפרנט.

מומחה או מומחים לשם מתן  –על חשבונה  –העיריה רשאית, אם מצאה לנכון לעשות זאת, להזמין  .8
יבצע היועץ  –לעבודת התכנון. הוזמן מומחה כאמור בסעיף זה ייעוץ לעיריה ו/או למתכנן בכל הנוגע 

 פעולות תיאום לגבי מומחים אלה, ללא כל תוספת תמורה בגין פעולות אלו. 

במהלך מתן שירותיו לעירייה על פי הסכם זה, רשאי היועץ להעניק את שירותיו המקצועיים גם  .9
לעירייה על פי הסכם זה תהיה עדיפות על פני לגורמים אחרים, ובלבד שלשירותים שיעניק היועץ 

 השירותים שיעניק היועץ לגורמים אחרים כאמור.

היועץ מתחייב להביא, מידית, להפסקת העסקתו של כל עובד ו/או מתכנן המועסק על ידי היועץ, וזאת  .10
העירייה כאמור, לפי דרישתה של העירייה שתינתן מסיבות מוצדקות בנסיבות העניין. נתקבלה דרישת 

 יביא היועץ להפסקת העסקתו המידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.

היועץ יימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה. היועץ ימלא ויגיש לאישור  .11
ת יועמ"ש העירייה טופס בדבר העדר ניגוד עניינים. היועמ"ש יהיה רשאי לקבוע הסדר בנוגע למניע

מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ניגוד עניינים והיועץ יפעל על פיו. 
 בנוגע להעדר ניגוד עניינים מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה והפרתן תהווה הפרה יסודית.  2/11

מנת עבודה בכתב היועץ מתחייב שלא לבצע כל עבודת ייעוץ אלא אם ניתנה ליועץ על ידי העירייה הז .12
 ומראש ביחס לביצועה.

 

 תקופת ההסכם

העירייה תהיה רשאית להאריך את  חודשים מיום חתימת ההסכם. 60משך ההתקשרות:  א. .13
 חודשים. 24ההתקשרות לתקופה נוספת של עד 

מבלי לגרוע מהאמור מוסכם ומובהר כי ככל שהחלה עבודות ייעוץ לגבי פרויקט מסוים הרי  ב. 
 ימשך עד לסיומו וההסכם יוארך ביחס לאותו פרויקט או פרויקטים לפי העניין, בלבד.שהוא 
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 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 לוח זמנים

היועץ מתחייב לבצע את עבודת הייעוץ ו/או כל חלק הימנה ו/או כל עבודה במסגרתה בהתאם  א.   .14
 - ללוח הזמנים שייקבע מעת לעת על ידי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )להלן

 "לוח הזמנים"(.

היועץ מצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת הייעוץ במהירות האפשרית  ב. 
 ועל פי לוח הזמנים.

 

 שכר טרחת היועץ

ירייה ליועץ שכר העבתמורה לביצוע שירותי היועץ על פי הסכם זה לשביעות רצון העירייה, תשלם  .15
מעלות הביצוע של הקבלן )לא כולל מע"מ( בתוספת  56.%"( בסך של: "שכר הטרחה -טרחה )להלן 

 מע"מ.

 שכר הטרחה ישולם עפ"י השלבים כמפורט בנספח א' להסכם.  א.

היועץ יהיה רשאי להגיש חשבון חלקי לאחר סיום כל שלב משלבי העבודה המפורטים בנספח א'  ב.      
 להסכם.

יאשר כל חשבון כאמור, או יאשרו בחלקו,  או יסרב  רפרנט העירייה, או מי שימונה מטעמו, ג. 
 לאשרו. 

 הסך המגיע ליועץ על פי האמור לעיל ישולם בפועל ליועץ כדלקמן: ד. 

של חודש מסוים, ישולם הסך הרלוונטי  -5ליום ה -1הגיש היועץ את החשבון בין היום ה (1)  

של החודש הבא מיד לאחר המועד בו הגיש היועץ  -1יום מן היום ה 30בפועל ליועץ תוך 

 את החשבון לאישור הרפרנט.

לעיל, יראו את היועץ לעניין  1הגיש היועץ את החשבון שלא במועדים הנזכרים בס"ק  (2)       

של חודש הבא מיד לאחר המועד בו הגיש  -5סעיף זה כאילו הגיש את החשבון ביום ה

 היועץ את החשבון לאישור הרפרנט.

מובהר כי שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר כל ההוצאות אשר הוציא היועץ  א. .16
 במסגרת ביצוע עבודת הייעוץ, לרבות הוצאות בגין העסקת עובדי היועץ וכל עובד אחר.

ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת של כן מובהר, למען הסר כל  ב. 
היועץ בגין עבודת הייעוץ ובגין כל שירותיו על פי הסכם זה ובקשר אליו, והעירייה לא תהיה 

 חייבת לשלם ליועץ בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר לאמור בסעיף זה.

בוצעו ע"י היועץ ועל חשבונו. שכר העתקות ושכפולים הנדרשים במסגרת עבודת התכנון י ג. 
 הטרחה כולל את כלל הוצאות ההעתקות והשכפולים שיידרשו עד וכולל לשלב פרסום המכרז. 

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת שהיא לשכר הטרחה בגין תיקונים ושינוים במקרים  ד. 
 כדלקמן:

 כל עוד לא אושר השלב התכנוני ע"י רפרנט העירייה. (1)  

 תיקונים הנדרשים כתוצאה מאי עמידה במסגרת התקציב ובאומדנים שהוכנו על בסיסה. (2)  
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 אחריות

היועץ יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,  א. .17
ישי ו/או בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם לעיריית בית שמש ו/או לכל צד של

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו  –לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד היועץ 
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע  –ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 העבודה נשוא חוזה זה.

עירייה בגין כל סכום שהעירייה מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב היועץ לשפות את ה ב.
תהיה נאלצת לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק א' לעיל, וזאת מיד 
לפי דרישתה הראשונה של העירייה ובלבד כי העירייה הודיעה ליועץ על הדרישה עם קבלתה 

 ואפשרה לו להתגונן מפניה.

 ביטוח

חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, ה"מתכנן" מתחייב לבצע את  מבלי לגרוע מאחריות ה"מתכנן" עפ"י א. .18
הביטוחים הבאים ולהשאירם בתוקף במשך כל התקופה החל ממועד תחילת עבודתו, ולפחות 

  חודשים מהמועד הצפוי לסיום העבודות נשוא התכנון. 3עד לתום 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : (1) 

 לתקופה. $ -.1,000,000למקרה ו   $  -.500,000  

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".  

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : (2) 

 למקרה ולתקופה.  $  -.5,000,000לעובד  ו    $  -.1,500,000  

לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, ]מובן שעל ה"מתכנן" לשלם למוסד לביטוח   
 עבור העובדים[.

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".  

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות : (3) 

 לתקופה.  1,000,000$-למקרה  ו  500,000$  

שנים מסיום  7 שך תקופה של לפחות ה"מתכנן" מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו במ  
 העבודות נשוא התכנון.

אם ה"מתכנן" חדל לעסוק במקצועו או אם ה"מתכנן" נפטר, פשט רגל )או שמונה לו קדם   
מפרק, כונס או מפרק זמני אם ה"מתכנן" הינו תאגיד( או נעשה בלתי כשיר לפעולה 

 ( להלן.3יחולו הוראות סעיף ב) –משפטית 

בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהא  ב.
 הבאות :

 של "כלל חברה לביטוח בע"מ", תוך ביטול הסייגים הבאים : 

 הוצאת דיבה וכו' – 1סייג מס'  

 אובדן מסמכים וכו' – 3סייג מס'  

 אובדן השימוש וכו' – 4סייג מס'  

 שפי. תנאי –או של "הראל חברה לביטוח בע"מ" 
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 תנאי שפי. –או של  "מגדל חברה לביטוח בע"מ"  

 תנאי שפי. –או של "הפניקס חברה לביטוח בע"מ"  

 

 בכפוף למפורט להלן : 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  (1) 

 הפוליסה אינה כוללת "חריג זיהום" כלשהוא. (2) 

שנים בכל  7לרכוש תקופת גילוי מוארכת של הפוליסה תכלול סעיף המקנה למבוטח זכות  (3) 
מקרה שה"מתכנן" חדל לעסוק במקצועו או אם ה"מתכנן" נפטר, פשט רגל )או שמונה לו 
קדם מפרק, כונס או מפרק זמני אם ה"מתכנן" הינו תאגיד( או נעשה בלתי כשיר לפעולה 

 משפטית. זכות זו לא תהא ניתנת לביטול ע"י המבטח.

ווסף לשם המבוטח: עיריית בית שמש ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכל הפוליסות ית ג.
 בית שמש ו/או החברה לפיתוח בית שמש בע"מ ו/או מי שמש בע"מ )+ סעיף אחריות צולבת(.

היועץ ימציא לעירייה אישור מחברת הביטוח, עפ"י הדוגמא המצ"ב כנספח ג', אשר יכלול בין  ד.
 השאר :

 מיות שולמו.אישור שכל הפר  (1) 

השינוי/הביטול לא ייכנס לתוקף  –אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסות  (2) 
יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם לממונה על הביטוחים  90בטרם חלפו 

 בעיריית בית שמש. 

חים נוספים ביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד וה"מתכנן" רשאי לבצע ביטו ה.
 כראות עניו, על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר בסעיף אחריות לעיל.

 

 יקבלן עצמא -היועץ 

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או כל הבא מטעמו של  .19
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת הייעוץ יחשב -מעביד ו/או שולח-היועץ יחסי עובד

ובים הנ"ל, יישא היועץ בכל החי היועץ לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. מבלי לגרוע מכלליות 
והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של היועץ כמעבידם של עובדי 

 היועץ.

 

 תהעברת זכויו

היועץ לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו  א.   .20
מפורשת, מראש ובכתב, מאת  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות-על

 העירייה.

היועץ לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע עבודת הייעוץ, כולה או  ב. 
 מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש ובכתב.

כל קבלן ו/או יועץ את ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא היועץ רשאי להעביר ל  
 19עבודת הייעוץ ו/או כל חלק הימנה ו/או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כהגדרתם בסעיף 

 להלן, אלא אם קיבל היועץ את רשותה המפורשת של העירייה מראש ובכתב.
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 םומסמכיתכניות 

/או המפות ו/או כל המסמכים ו/או המפרטים ו/או התשריטים ו -בסעיף זה, "המסמכים"  א. .21
 השרטוטים ו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעבודת הייעוץ.

ידי היועץ יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה, ולעירייה יהיו -כל המסמכים שיוכנו על ב. 
במסמכים כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, ולרבות זכויות היוצרים. למען הסר ספק מובהר כי 

ייה תהא רשאית לעשות במסמכים, תוך כדי מתן שירותי הייעוץ ו/או לאחר מתן שירותי העיר
להלן, כל שימוש ו/או  20הייעוץ ו/או עקב ביטול ההסכם ו/או הבאתו לידי גמר כאמור בסעיף 

שינוי ו/או תוספת שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל זאת מבלי שהיועץ 
 או תשלום כלשהם בגין השימוש ו/או השינוי ו/או התוספת כאמור.יהיה זכאי לסעד ו/

העירייה תעביר ליועץ את כל המסמכים המצויים ברשותה הדרושים לביצוע עבודת הייעוץ,  ג. 
 וזאת בסמוך לאחר חתימתה של הסכם זה.

ליועץ לא תהיה זכות עיכבון במסמכים, כולם או חלקם, והיועץ יעביר לעירייה את המסמכים  ד. 
שיידרשו על ידה מיד עם דרישתה הראשונה, ולא יעכבם תחת ידו מכל סיבה שהיא. היועץ ימסור 
לעירייה כל מסמך המצוי ברשותו ואשר נוגע לעבודת הייעוץ או שהגיע אליו במהלך מתן שירותיו 

סכם זה, וזאת מיד עם סיום הסכם זה ו/או קבלת הודעה בדבר הפסקתו. מסירת על פי ה
המסמכים כאמור במלואם לעירייה מהווה תנאי לזכאותו של היועץ לכל תשלום שהוא ככל 

 שיגיע לו בעת סיום הסכם זה. 

 ייעוץ, כפיפות, דיווח וביקורת:

מומחה/מומחים לשם  –על חשבונה  –העיריה רשאית, אם מצאה לנכון לעשות זאת, להזמין  א. .22
 מתן ייעוץ לעיריה ו/או למתכנן בכל הנוגע לעבודת התכנון.

לפני מסירת הזמנת העבודה למתכנן או לאחר מסירת הזמנת  –הוזמן מומחה כאמור בסעיף זה  ב. 
יבצע המתכנן פעולות תיאום לגבי מומחים אלה, ללא כל תוספת תמורה בגין  –העבודה למתכנן 

 אלה, ומעבר לשכר הטרחה הקבוע בהזמנת העבודה. פעולות

אם יהא צורך בכך, מפאת אופי עבודת התכנון או מחמת כל סיבה אחרת, ימלא המתכנן תפקיד  ג. 
 של מומחה לביצוע העבודה ו/או הקמת הפרויקט.

 המתכנן יהא כפוף להוראות המנהל וכן להוראות המפקח לגבי ביצוע הפיקוח של עבודת התכנון, ד. 
 ובכלל זה יהא המתכנן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י המנהל או המפקח.

המנהל ו/או המפקח רשאים לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודה.  ה. 
 המתכנן מתחייב למסור למנהל ולמפקח כל הסבר שיידרש על ידם.

 והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם ו. 

 ביקורת ואישור המנהל:

בהסתיים כל שלב בביצוע עבודת התכנון, ידווח המתכנן למנהל וימציא בפניו את כל התכניות,  א. .23
 התשריטים וכל נתון רלוונטי אחר שבוצעו במסגרת אותו השלב, לרבות המסמכים שהוכנו.

המנהל יבדוק אם עצם וטיב ביצוע המטלות/עבודות במסגרת עבודת התכנון, ויפרט בפני  ב. 
את הליקויים  –באמצעות רשימה שתיערך ותיחתם על ידו ועל ידי המתכנן  –המתכנן בכתב 

והפגמים שמצא בכל עבודה ו/או מטלה שבוצעה במסגרת כל שלב משלבי עבודת התכנון ו/או 
 שיבוצעו בעבודה ו/או במסמכים שהועברו על ידי המתכנן.  את השינויים שהוא מעוניין

המתכנן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה  ג. 
כאמור, וכן להמציא לידי המנהל את התשריטים, התכניות, המפרטים וכל מסמך אחר לשביעות 

 רצונו של המנהל.
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פגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל, והוצגו לו כל לאחר שתוקנו הליקויים וה ד. 
 הנתונים כאמור, יינתן אישור המנהל בכתב על סיום ביצועו של אותו שלב משלבי עבודת התכנון. 

 שינויים טרם השלמת עבודת התכנון:

ו/או המנהל  שינויים ע"י המתכנן: המתכנן לא יחרוג ממסגרת ההנחיות שניתנו לו ע"י העיריה א. .24 
באשר לעבודת התכנון ולא יבצע כל פעולות המהוות שינוי לעומת הנחיות אלה, מבלי לקבל 

כן, לא ייתן המתכנן שום הוראות שינויים המחייבות -הסכמה לכך מראש ובכתב מהעיריה. כמו
קביעת מחירים שאינם מופיעים בהסכם שבין העיריה לקבלנים, מבלי לקבל לכך הסכמה מראש 

 מהעיריה, כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה מטעמה.  ובכתב

שינויים ע"י המנהל: המתכנן יכניס בכל שלב שהוא של העבודה שינויים, כפי שיידרש לכך בכתב  ב. 
 ע"י המנהל.

 
 הפרות ופיצויים

 15אם היועץ יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  א. .25
תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל ימים לא 

סעד או תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה 
 האחרות של העירייה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן היועץ.

סכם זה ו/או בכל דין, מוסכם בזאת כי בגין כל הפרה יחויב היועץ בפיצוי מבלי לגרוע מהאמור בה  
 .₪ 20,000מוסכם ומוערך מראש בסך של 

על אף האמור בס"ק א' לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הצדדים המפורטות  ב. 
לעיל, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה,  24ו  22, 19, 18, 17, 12, 10, 9, 7, 6,  5בסעיפים 

והצד הנפגע יהיה רשאי לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות 
פי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן -מזכויותיו האחרות של הצד הנפגע על

 הצד המפר.

רשאית להודיע ליועץ בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך  בנוסף לכל האמור לעיל, העירייה תהיה ג. 
לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא 

 30הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 
 ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה. 

האמור לעיל, היועץ יהיה רשאי להודיע לעירייה  בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך  בנוסף לכל ד. 
לנמק ולפי שיקול דעתו המוחלט, כי אין בכוונתו להמשיך ולהעניק עוד את שירותיו לעירייה, וכי 
ברצונו להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר 

 ים ממועד משלוח ההודעה האמורה.ימ 60עם חלוף 

 בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תחולנה ההוראות הבאות: ה. 

העירייה תהיה רשאית למסור את עבודת הייעוץ לכל גורם אחר, והיועץ ישתף פעולה ככל  (1)  
ד לידי לעיל ימסור מי 19שיידרש לצורך זה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

 לעיל. 19העירייה את כל המסמכים כהגדרתם בסעיף 

היועץ יהיה זכאי אך ורק לשכר יחסי בעד אותו חלק מעבודת הייעוץ אשר בוצע על ידו  (2)  
בפועל עד לביטול ההסכם ו/או הבאתו לידי גמר, הכל כפי שיקבע על ידי העירייה וזאת 

ידי גמר או הבאת ההסכם לידי לסילוק מלא של כל המגיע ליועץ עקב הבאת ההסכם ל
 גמר כאמור.
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 םסעדי

מוסכם בזה במפורש כי היועץ לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם  .26
צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיו"ב ו/או סעד הצהרתי, זמניים או 

ביצועה על ידי היועץ ו/או -נשוא הסכם זה ו/או לביצוע עבודת הייעוץ ו/או איקבועים, בקשר לעבודות 
ידי אדם אחר, וכן לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטח העבודות, בשטח -על

ביצוען, בציוד ובכל רכוש אחר של העירייה, והיועץ מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או 
 בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ו/או לביצוע שרותי הייעוץ כאמור אך ורק לסעד כספי.אחר ’ צד ג

כן מתחייב היועץ לא לעשות כל פעולה שיהיה בה כדי להאט ו/או לעכב ו/או למנוע באורח כלשהו את  
 ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.

 

 סודיות

לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך היועץ מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא  .27
שיגיעו אליו בקשר לעבודת הייעוץ, וזאת במהלך ביצוע עבודת הייעוץ ולאחריה. היועץ מתחייב כי 

 שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.

 

 שונות

באופן ________________ ידי -פי הסכם זה יעשו על-ץ עלעבודת הייעוץ ומתן שירותי היוע א. .28
אישי, או על ידי מי מטעמו, בעל הכישורים המתאימים, אשר העירייה אישרה מראש לפי שיקול 

כאמור בס"ק זה. מוסכם  __________________דעתה הבלעדי המוחלט והסופי כמחליפו של 
כאמור כדי  ______________________ומובהר כי אין במתן השירותים ע"י מחליף של 

לכל היבטי ביצוע עבודת הייעוץ,  ____________________________לגרוע מאחריותו של 
 ובכלל זה למעשיו ורמת השירותים שיינתנו ע"י המחליף כאמור.

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על ב. 

 בתשלום לעורך דינו בגין כל ייעוץ שקיבל ממנו ביחס להסכם זה.כל צד יישא  ג. 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה  .ד 
ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור -על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 כזה במפורש ובכתב.

השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בבית שמש או בירושלים  מקום .ה 
 אם אין בבית שמש בית משפט בעל סמכות מתאימה.

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט בראש  .ו 
רתה במשרד הדואר, או ימים מיום מסי 3הסכם זה. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 עם מסירתה ביד, לפי העניין.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

          __________________    ____________________                                                                                                                                           

 העירייה                                                                             היועץ                        



 בס"ד
  

 
 

 
  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

  02-5475349פקס'   02-9900763טל' 
 רמת בית שמש  8נחל שורק כתובת המשרד: 

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 נספח א'

 תכולת התכנון , שלביות ושלבי התשלום

הרשות מעוניינת בהכנת "תיק מכרז" הכולל תכנון מפורט אדריכלי כולל כל היועצים  –כללי  .א

 1:50ם, כולל תכנית פיתוח )כולל תכנית ע"ע וקירות תמך(, היתר בנייה, תכנית עבודה הנדרשי

 ואומדן.

 התכנון יהיה לכל המבנים המתוכננים לאותו מגרש, כל מבנה בנפרד.  

 חודשים.  4 –לו"ז לשלב זה  

 עבודת התכנון תכלול את הרכיבים המפורטים להלן:  .ב

משרדי הממשלה השונים: חינוך, בינוי ושיכון, תכנון אדריכלי מפורט )בהתאם להנחיות  .1

 מפעל הפיס וכדו'( עד לשלב תכניות עבודה לביצוע ופרסום מכרז

תכנון פיתוח מפורט )כולל פריסת קירות בגבולות המגרש והתייחסות לחיבורי תשתיות:  .2

 מים, ביוב, חשמל, ניקוז, בזק, תקשורת ועוד(.

 ועצים בתחומים הבאים:המתכנן יעסיק תחתיו, במסגרת ההתקשרות, י .3

 .יועץ קרקע 

  .)קונסטרוקציה )כולל קירות תומכים בפיתוח, ככל שיידרשו 

 .)אינסטלציה )כולל מערכות מים, ביוב וניקוז, וניקוז תת קרקעי במידת הצורך 

 .)חשמל )כולל תיאום ופתיחת תיק בח"ח ותקשורת 

 .)מיזוג אויר )ע"פ מפרט שיועבר למתכנן 

 .נגישות 

 .בטיחות 

 .כמאי 

  ע"פ מפרט( מדידותGIS) 

 .יועץ מעליות 

 .בדיקות ספיקות מים 

 .יועץ תנועה 

 .)יועץ מטבחים )ככל שיידרש 

 .)יועץ מעבדות )ככל שיידרש 

ובפרטי בניין ככל שיידרש. כמו כן,  1:50תיק המכרז יכלול תכניות מפורטות לביצוע בקנ"מ  .4

 ל המקצועות שפורטו.ע"פ הוראות מנהל הפרויקט יידרשו הכנת כתבי כמויות לכ

 כתבי הכמויות יהיו חתומים על ידי היועצים וכן על ידי הכמאי. .5
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תיק המכרז יכלול היתר בנייה. על היועצים השונים למלא אחר החלטות הועדה ולהמציא  .6

את כל האישורים הנדרשים ממחלקות העירייה )שפ"ע, תברואה, תאגיד מי שמש וכו'( וכן 

 ד העורף, כיבוי אש, משרד הבריאות ועוד.אישורים של גורמי חוץ: פיקו

, יש להמציא את האישור כתנאי להפקת 101במידה ויידרש אישור מכון בקרה ע"פ תיקון  .7

 ההיתר.

התכנון שבוצע לפני הפקת הפרוגראמות כלול בשכר הטרחה של האדריכל וכולל תכניות,  .8

קו לא יהיו תואמות עבודות עפר וקירות תומכים בגבול המגרש. במידה והפרוגראמות שהופ

את התכנון המוקדם, יערך תכנון כולל חדש ע"פ הפרוגראמות והתכנון המאושר במשרד 

 הרלבנטי.

 
 רשימת עבודות התכנון והיועצים: -המשך נספח א' 

 
 
 ניהול תכנון עבודות היועצים______________________________ .1

החינוך תכנון אדריכלי מפורט לאחר אישור משרד  -אדריכלות  .2

___________________________________________________ 

תכנון פיתוח מפורט כולל פריסת קירות בגבולות המגרש  -תכנון אדריכלות נוף  .3

__________________________________________________ 

כולל קירות תומכים  –תכנון קונסטרוקציה  .4

__________________________________________________ 

תכנון חשמל תקשורת כולל תיאום ופתיחת תיק בחברת החשמל ותקשורת  .5

__________________________________________________ 

תכנון אינסטלציה כולל מערכות מים ביוב וניקוז תת קרקעי במידת הצורך  .6

___________________________________________________ 

 ______________________________________תכנון בטיחות___ .7

 ייעוץ נגישות__________________________________________ .8

תכנון מיזוג אויר ע"פ מפרט שיועבר למתכנן  .9

____________________________________________________ 

 ייעוץ ביסוס קרקע______________________________________ .10

 ________________________________________ייעוץ מעליות__ .11

 מדידות_____________________________________________ .12

 תנועה______________________________________________ .13

 העתקות דרושות עבור היתרי בנייה__________________________ .14

 סטים של העתקות למכרז_______________________________ 3 .15

 כמאי_______________________________________________ .16

 קידוחים_____________________________________________ .17

 בדיקות ספיקת מים_____________________________________ .18
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 שלבי התכנון:
 

 אישור תכנון במשרד הרלוונטי )חינוך, פיס, שיכון( –תכנון מוקדם  א. 

בירור הפרוגרמה עם הרפרנט, ביקורים באתר, בדיקות וחקירות מוקדמות, תאום  1 -א   

 והתייעצות עם מתכנני המבנה. 

בירורים ברשויות המוסמכות ובגורמים אחרים בכל הקשור לבעיות החוקיות והאחרות  2 -א   

 הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.

 ת הפרויקט וצורתו.קביעת עקרונות פעול 3 -א   

 הכנת תכניות מוקדמות המתארות את צורתו העקרונית של הפרויקט. 4 -א   

 הכנת אומדן משוער של ערך הפרויקט. 5 -א   

 לאחר קבלת היתר בנייה –תכנון סופי  ב. 

 קביעת פעולת הפרויקט וצורתו. 1 -ב   

ת עם הרפרנט וכל הכנת תכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית המוסכמ 2 -ב   

 המסמכים הנדרשים בנוסף, תוך תאום עם מתכנני ויועצי המבנה.

הכנת התכניות הנדרשות ע"י הרשויות המוסמכות, הגשתן לרשויות וטיפול באישורן,  3 -ב   

 כולל הכנסת תיקונים ושינויים עד לאישורן הסופי כולל קבלת היתר.

 עדכון האומדן המשוער של הפרויקט. 4 -ב   

 הכנת החומר עבור המבנה למכרז –תכנון מפורט  .ג 

 הכנת חישובי כמויות.  1 -ג   

 בחירת החומרים הדרושים למבנה. 2 -ג   

 הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים כדרוש לבניית המבנה. 3 -ג   

 תאום ביקורת ואישור תכניות היועצים. 4 -ג   

 י כמויות כנדרש להוצאת מכרז לביצוע הבניין.הכנת מפרטים וכתב 5 -ג   

 הכנת אומדן ערך המבנה המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות. 6 -ג   

 השתתפות בסיורי הקבלנים. 7 -ג   

 מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים. 8 -ג   

 השלמת התכנון המפורט, הפרטים וכל הנדרש לבניה של המבנה. 9 -ג   
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 הגשת תכניות עבודה מפורטות לפיתוח –מפורט  תכנון .ד

 הכנת חישובי כמויות.  1 -ד   

 בחירת החומרים הדרושים למבנה. 2 -ד   

 הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות, כולל כל הפרטים כדרוש לבניית המבנה. 3 -ד   

 תאום ביקורת ואישור תכניות היועצים. 4 -ד   

 כמויות כנדרש להוצאת מכרז לביצוע הבניין.הכנת מפרטים וכתבי  5 -ד   

 הכנת אומדן ערך המבנה המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות. 6 -ד   

 השתתפות בסיורי הקבלנים. 7 -ד   

 מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים. 8 -ד   

 השלמת התכנון המפורט, הפרטים וכל הנדרש לבניה של המבנה. 9 -ד   

 וח עליוןפיק ה. 

פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט באתר הפרויקט ובמפעלי הייצור, בהתאם לתכניות וליתר  1 -ה   

המסמכים שאושרו ע"י הרפרנט וכן על ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם הן בתקופת 

 הביצוע. 

 שילוב הפיקוח העליון עם היועצים האחרים.  2 -ה   

 בחירה, בדיקה ואישרו החומרים והציוד.ייעוץ והמלצה לגבי  3 -ה   

 הדרכה ומתן הסברים לקבלן ולמפקח באתר. 4 -ה   

 עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינוים שבוצעו בזמן ביצוע המבנה. 5 -ה   

 קבלת הפרויקט ואישור גמר הביצוע. 6 -ה   

 ייעוץ לרפרנט והשתתפות בבירורים עם הקבלן בקשר לביצוע המבנה. 7 -ה   
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 שלבי התשלום )בהתאם לשלבי התכנון(:
 

 אחוז תמורה מצטבר אחוז מהתמורה השלב

 15% 15% תכנון מוקדם

 35% 20% קבלת היתר בניה

 65% 30% הכנת החומר למכרז

תכניות עבודה 
 90% 25% מפורטות לפיתוח

 100% 10% פיקוח עליון

 
.(וכו' מהמשרד הרלוונטי )חינוך, כלכלהתשלום בגין שלב זה מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ה*   

 ** התמורה תחושב כמפורט סעיף 15ה' לעיל. בכל מקרה התמורה המקסימלית תהיה האומדן המאושר למכרז. 

מהגוף המממן לא התקבלה פרוגרמה או הרשאה במידה והעירייה מתחייבת על תשלום בגין העבודה שבוצעה גם *** 

  .מהתמורה %15בסך של  ,מפעל הפיס וכו'()משרד החינוך, משרד הכלכלה, 
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 לכבוד

 עיריית בית שמש

 )להלן: "המזמין"(

 .…………………פקס :   

 

 ………………………………………המתכנן/המפקח הנדון :  

 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 

פרוט מלא של הסכם התכנון /פיקוח:  .1
……………………………………………………………….. 

 

 .……………………חוזה מס' : 

 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3
 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 לתקופה[.  $  -.1,000,000למקרה ו    $  -.500,000]הערה : בשום אופן לא פחות מ  

 למקרה.  $  …………………השתתפות עצמית :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 למקרה ולתקופה  $  …………………   -לעובד  ו  $  ………………… 

 למקרה ולתקופה[.  $  -.5,000,000לעובד  ו   $  -.1,500,000  ]לפחות :

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 .$  …………………השתתפות עצמית :  

 

 ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של : .5
 לתקופה  $  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 לתקופה[.  $  -.1,000,000למקרה  ו    $  1,000,000שום אופן לא פחות מ  ]הערה :  ב
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 למקרה.  $  …………………השתתפות עצמית :  

 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.1
 

 הפוליסה אינה כוללת "חריג זיהום" כלשהוא. 5.2
 

שנים בכל  7הפוליסה תכלול סעיף המקנה למבוטח זכות לרכוש תקופת גילוי מוארכת של  5.3
מקרה שהמבוטח חדל לעסוק במקצועו או אם המבוטח נפטר, פשט רגל או נעשה בלתי כשיר 
 לפעולה משפטית )או שמונה לו קדם מפרק, כונס או מפרק זמני אם המבוטח הינו תאגיד(. 

 ול ע"י המבטח.זכות זו לא תהא ניתנת לביט

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות לביטוח אחריות  5.4
 מקצועית הבאות :

 , תוך ביטול הסייגים הבאים :2/2000א.     של "כלל חברה לביטוח בע"מ" מהדורת  

 הוצאת דיבה וכו' – 1סייג מס'                        

 אובדן מסמכים וכו' – 3סייג מס'          

 אובדן השימוש וכו' – 4סייג מס'                        

 
 תנאי שפי. –או  של "מגדל חברה לביטוח בע"מ"      

 
 תנאי שפי. –או  של "הראל חברה לביטוח בע"מ"     

 

 תנאי שפי. –או של "הפניקס" חברה לביטוח בע"מ 

 

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש ו/או  לשם המבוטח מתווסף : "עיריית בית שמש ו/או .6
החברה העירונית לפיתוח בית שמש ו/או מי שמש בע"מ ו/או יועצי משנה של המבוטח )+ סעיף 

 אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.
 

 הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין. .7
 

 מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בעניין תשלום הפרמיה.הננו  .8
 

השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו  –הננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסות  .9
ממונה על הביטוחים  -יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל 90לתוקף בטרם חלפו 

 (.99100בית שמש  5ד. )מר אבי כהן, ת. בעיריית בית שמש
 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 'גנספח 

 פירוט המתחמים הכלולים במכרז

 מוערך לתכנון: ייעוד/ים ומס' כיתותמיקום, המתחמים הכלולים במכרז, הכוללת פרטי  23להלן רשימת 

מס'  
 מתחם

 יעודים מס' מגרש
מס' 
 כיתות

 סה"כ למתחם

 4שכונה ד'

1 

 22 יסודי בנים 200

 12 ע"יס בנים 200 46

 12 עי"ס בנים 208

2 

 16 יסודי בנות 202

 2 גנ"י בנות 202 42

 24 יסודי בנות 206

3 

 33 יסודי בנים 203

 9 גנ"י בנים 203 45

 3 גנ"י בנות 214

4 

 12 ע"יס בנים 201

50 
 20 ע"יס בנות 204

 2 גנ"י בנות 204

 16 עי"ס בנות 207

5 

 16 יסודי בנות 205

43 

 3 גנ"י בנות 205

 5 גנ"י בנות 210

 3 גנ"י בנות 211

 16 מיוחד ח. 213

6 
 44 יסודי בנים 201

47 
 3 גנ"י בנות 216

 2שכונה ד'

7 

 8 יסודי בנות 202

45 

 6 גנ"י בנות 204-5

 16 יסודי בנות 204-5

 12 עי"ס בנים 206

 1 ח. מיוחדגן  209

 2 . מיוחדגנים ח 210

8 

 33 יסודי בנים 213

48 
 2 גן ילדים 215

 2 גן ילדים 216

 11 בי"ס יסודי 219-20

9 

 6 גנ"י בנות 218

 16 יסודי בנות 218 44

 22 יסודי בנים 207,212
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10 

 16 מיוחדח.  221

 20 עי"ס בנות 222 48

 12 עי"ס בנים 223

 שכונה א'

11 

 6 גנ"י בנות 202

50 

 1שכונה ד'

 16 יסודי בנות 701

 2 גנ"י בנות 701

 16 יסודי בנות 702

 10 גח"ם בנים 713

12 
 6 גנ"י בנות 703-4

50 
 44 יסודי בנים 703-4

13 

 16 ע"יס בנים 703-4

 4 גנ"י בנות 707-8 31

 11 יסודי בנים 710-711

14 

 20 עי"ס בנות 712

46 

רמת 
אברהם 

 (גולובנציץ)

 22 תלמוד תורה 400

 4 גנ"י בנות 402

15 

 22 תלמוד תורה 400

 22 תלמוד תורה 400 50

 6 גנ"י בנות 403

16 

 4 גנ"י בנות 402

50 
 2 גנ"י בנות 402

 22 תלמוד תורה 400

 22 תלמוד תורה 400

17 

 16 יסודי בנות 404

48 
 16 יסודי בנות 404

 8 יסודי בנות 404

 8 ע"י בנות 404

 3שכונה ד'

18 

 2 גן ילדים 504

46 

 2 גן ילדים 529

 8 עי"ס בנים 532

 10 עי"ס בנות 520

 24 ב"יס יסודי 521

19 

 12 עי"ס בנים 526

47 

 3 גן ילדים 528

 2 גן ילדים 535

 12 עי"ס בנות 536

 16 בי"ס יסודי 537

 2 גן ילדים 539-40

 40 2 גן ילדים 542 20
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 12 . מיוחדח 502-3

 11 תלמוד תורה 506-7

 3 גן ילדים 506-7

 12 בי"ס יסודי 511-12

21 

 22 תלמוד תורה 509-10

49 

 6 גן ילדים 509-10

 8 עי"ס בנות 515

 4 גן ילדים 514,516

 9 גן ילדים 522-23

22 

 33 תלמוד תורה 522-23

 8 עי"ס בנים 522-23 49

 8 עי"ס בנים 522-23

23 

 33 תלמוד תורה 517-19,545

 9 גן ילדים 517-19,545 46

 4 גן ילדים 527

 שכונה
 1ה' 

24 100 

 18 בי"ס יסודי

 24 בי"ס עי"ס 46

 4 גן ילדים

25 101 
 24 בי"ס יסודי

48 
 24 בי"ס עי"ס

26 

 9 גן ילדים 101

43 
103 

 18 בי"ס יסודי

 12 בי"ס עי"ס

 4 גן ילדים

27 

 2 גן ילדים 105

40 

 2 גן ילדים 106

107 
 18 בי"ס יסודי

 4 גן ילדים

 2 גן ילדים 109

 6 גן ילדים 111

 6 גן ילדים 118

28 110 

 16 בי"ס חנ"ם

 10 גן ילדים 44

 18 בי"ס יסודי

29 111 
 24 בי"ס יסודי

48 
 24 בי"ס עי"ס

30 112 
 24 יסודיבי"ס 

48 
 24 בי"ס עי"ס

31 113 
 36 בי"ס עי"ס

48 
 12 גן ילדים
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