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  פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח על
בתחום הבניה ו/או התשתיות על פרויקטים המבוצעים על 

 ידי החברה
 
 

 ע כללידימ .1

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מעוניינת בשירותי פיקוח אשר יבוצעו על ידי המפקח שיבחר, בהתאם  .1.1
. ם המבוצעים על ידי החברהלהוראות של מהנדסת החברה על פרויקטים המבוצעים על כלל הפרויקטי

, אשר יוטלו על והבנייה פיתוח ,עבודות התשתיתלשמש מפקח מטעם החברה על  –המפקח שיבחר יידרש 
פנייה מסמכי  בעיר מודיעין מכבים רעות מכבים רעות כמפורט בהוראותהמציע על פי שיקול דעת החברה, 

חר יהיה כפוף לכל דבר ועניין למנכ"ל/ית  המפקח שיב ;"(/העבודותהעבודה" )להלן:ההתקשרות  סכםוה זו
 החברה ולמהנדס/ת החברה 

להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  חברהלראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של ה ןיא .1.1
ף לאישור ההצעה  על ידי ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 החברה הכלכלית.

 חברהפקח שיבחר יתחיל את יום עבודתו במשרדי התאגיד ויסיים את יום עבודתו במשרדי המובהר כי המ .1.1
 .חברהוהפיקוח על כך יבוצע בהתאם להחלטת ה

 ההתקשרות מהות  .1

אותו תשלם החודשי עבור מפקח בודד הינו על התשלום ההתקשרות מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי  .1.1
שעות  100אשר יוגבל עד ל ההתקשרותעל פי הסכם  בודות עבור ביצוע העהצעתו תתקבל למציע ש חברהה

 עבודה חודשיות .

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .1.1
גם אם העילה שלו לכך היא או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו(  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

 בפסקה הרלוונטית. או ידיעתו/ו ואו היכרות/ו אי הבנתו

וכי הוא לא יהא  מציע שיזכה את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא של ה תכלולמובהר בזאת כי התמורה  .1.1
מעבר לתשלום המפורט בסעיף ההתקשרות  זכאי לתשלום כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם

והתווספו לאחר אישור מראש התקשרות לות במסגרת הסכם נכללא לעיל למעט מטלות נוספות אשר  2.1
 . מנכ"ל החברהובכתב על ידי 

   ת ההצעהשגה .1

 תנאי סף

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות רק מציעים אשר עונים על ר

ל(. חברה או שותפות, הרשומה כדין בישרא)אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד  .1.1
 ובלבד והתאגיד יגדיר בשלב הגשת ההצעה מי מטעמה מיועד לאייש את תפקיד המפקח נשוא פניה זו

   . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור ה)להלן:"המציע"(. 

יש את  מיועד לאייש את תפקיד המפקח נשוא פניה זול -במקרה והמציע הינו תאגיד  -או למציע  .1.1
 הכישורים המפורטים להלן:

 ול פרויקטים בניה ופיתוח.בניהסיון ינ (א)

 .ו/או "בינרית" "רמדור"ו/או  "דקל",ו/או  שליטה בישומיי מחשב, (ב)
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 עבודה ולו"ז.  בבניית תוכניתניסיון  (ג)

 ניסיון בניהול בקרה ותקציב. (ד)

 ניסיון בעבודה עם קבלנים וחברות ניהול פרויקט ומתכננים. (ה)

 בעל תעודת הנדסאי בתוקף (ו)

התאגיד המיועד לאיוש תפקיד המפקח מטעם של האדם פרטי או  מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו (ז)
 המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. 

הפרויקטים בהם עבד כמפקח או כמנהל פרויקט, תכולת  על המציע לצרף הצהרה ובה מפורטים (א)
   ל מזמין העבודה טלפון וכתובת לצורך יצירת קשר.שמו המלא שהעבודות, השנים בהם עבד וכן את 

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

 מיועד לאייש את תפקיד המפקח נשוא פניה זואזי התאגיד וה –במקרה והמציע הינו תאגיד  -או  המציע .1.1
בגין עבירה שנושאה ו כתב אישום לבית משפט, לא הוגש נגדו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ

)להלן:  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   פיסקלי
לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393"חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 

ה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל העונשין )עבירות מרמה, סחיט
חוק מניעת הטרדה צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

תצהיר בדבר העדר הרשעות לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא . 2001-, התשס"במאיימת
 כנספח ב' לפניה זו כמפורט 

 תנאים כלליים

 : יע לעמוד בתנאים המפורטים להלןבנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המצ .1.3

אישור תקף . על המציע להמציא מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםהינו  (א)
אי המצאת למען הסר ספק,  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  על ניהול

 . אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה,  ה משלטונות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשהמציא  (ב)
 .עלולה להביא לפסילת המשתתף

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המציא אישור על ניכוי מס במקור.  (ג)
 .המשתתף

 אופן הגשת ההצעה :   .3

 לכך.  על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים .3.1

בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה פניה זו יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי בנוסף  .3.1
 מלאה במקומות המיועדים לכך.

    את הפרטים הבאים:  פניה זועל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי  .3.1

 .ח הסכום החודשי למפקח בודד בגין מתן שירותי פיקו (א)

 או שמות החותמים בשם המציע. שמו המלא (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 שלא לדון בה כלל.     חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .3.3

  :ביטוחים .3.4

 מציע שהצעתו תתקבל לקיום ביטוחים על ידי ה חברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 3.4.1
 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

הסכם בבהתאם לתנאים המפורטים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות מציע שהצעתו תתקבל ה 3.4.1
לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים   חברהבידי ה ולהפקיד "(םאישור ביטוחי)להלן: "

על ידי החברה  )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין םאישור ביטוחיוכתנאי לתחילתן, את 
 המבטחת. 

 ההצעה     .4

במעטפה  "( ההצעהלהגיש את מסמכי הצעתם )להלן: " המעוניינים להגיש הצעתם לפניה זו על  (א)
 החברה במשרדי  0014:בשעה  14.7.19 -שני, ה לא יאוחר מיום במסירה אישית, סגורה אחת

 .מודיעין מכבים רעות  בעיר  -1קומה  1בניין ליגד  3 מעייןשברח' ה

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה  .4.1
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד 

 האמור לעיל. 

 הבהרות ושינויים    .6

, להכניס שינויים ותיקונים יה זופנרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות ל  חברהה .6.1
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, פניה במסמכי 

ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או פניה זו כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 ידם.     -בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב   ברהחכמו כן ה  .6.1
 , כאמור לעיל.  פניה זושינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי 

 .    תפורסם באתר החברההודעה על דחיית מי מהמועדים כאמור לעיל,   .6.1

 בחינת ההצעה    .7

 . החברה הכלכליתההצעות יפתחו על ידי   .7.1

 .ם המפורטים לעילתבחן את דבר עמידת המציעים בתנאיהחברה  .7.1

 50הצעות המציעים ייבחנו על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על  ידי המציע ) .7.1
 נק'( על סמך כישוריהם  וניסיונם, כמפורט להלן.50)מפקח המוצע נק( ובין הערכת איכות ה

 החברה את המציע כמפורט להלן:על בסיס המסמכים אותם יצרף המציע, תנקד  .7.3

 

 

 פרמטר  אמת מידה  ציון איכות בנקודות

שנים  8שנים עד  5 (1נקודה )
 )לא כולל(

 . מפקח השנות ניסיון 
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   שנים 8 ( נקודות2שתי )

 שנים 9 ( נקודות3שלוש )  נקודות 4

 שנים  10 ( נקודות4ארבע )

  שנים 10-יותר מ ( נקודות 5חמש )

יג שהצפקח המ
את מס' 

הפרויקטים 
המירבי יקבל את 

מלוא הניקוד 
והאחרים יקבלו 
 ניקוד יחסי אליו

הפרויקטים אותם  מספר  מס' הפרויקטים
ו ואשר הושלמניהל/פיקח 

טרם פרסום ונמסרו למזמין 
 . פניה זו 

  נקודות 10

שהציג פקח המ
את מס' 

הפרויקטים 
המירבי יקבל את 

מלוא הניקוד 
והאחרים יקבלו 

 יחסי אליו ניקוד

 פקחמס' הפרויקטים שהמ מס' הפרויקטים
ו ואשר הושלמניהל/פיקח 

טרם פרסום ונמסרו למזמין 
והמזמין היה רשות  פניה זו

מקומית ו/או תאגיד עירוני 
  ו/או חברה ממשלתית

  נקודות 10 

שהציג המפקח ה
את מס' 

הפרויקטים 
המירבי יקבל את 

מלוא הניקוד 
והאחרים יקבלו 

 אליוניקוד יחסי 

 מס' הפרויקטים
 פקחמס' הפרויקטים שהמ

ו ואשר הושלמניהל/פיקח 
טרם פרסום ונמסרו למזמין 

שעלות הקמתם עלתה   פניה זו
   מיליון שקל 10על 

  נקודות 10

נקודות לפי  15עד 
התרשמות 
צוות 

 :הבדיקה

 

 , על סמךפקחהתרשמות מהמ  
חברה ראיון שיערך במשרדי ה
ת בראשובאמצעות צוות בדיקה 

 .מנכ"לית החברה 

מטרת הריאיון לבדוק בין  
היתר את מידת התאמת 

לביצוע השירותים פקח המ
 ו, מומחיותולאור ניסיונ

 למתן השירותים.  ווהתאמת

 

  נקודות 15

 

הנמוך ביותר )במספר החודשי  הציון שיוענק להצעת שכר הטרחה יהיה כדלקמן:  המציע שהציע את השכר .7.4
נקודות. ואילו שאר ההצעות תקבלנה ניקוד יחסי בהתאם  50הניקוד של  אבסולוטי(, יקבל את מלוא

 לנוסחה הבאה: 
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 ההצעה הזולה ביותר  50Xציון המחיר= 

 ההצעה הנבדקת

 ריכוז הניקוד הכולל להצעה   .7.6

 8.7תהא רשאית שהצעתה תתקבל בכפוף לאמור בסעיף הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר 
 להלן.

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו   חברההלאחר ש  .7.7
ו/או עיריית  חברהבניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

ת שטרם הסתיימו יולרבות התקשרו –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעמודיעין מכבים רעות
שסופקו  על ידי המציע השירותים למציע, על טיב ו/או איכות  עירייההו/או החברה ימות מחלוקות בין וקי

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול,  ,עירייהה ו/או החברהעבור 
 לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 ען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למ

 .העירייה ו/או החברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות  

 הוציאו צו סילוק יד.עירייה ההחברה ו/או 

ו/או    עירייהההחברה ו/או כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם 
 . חברהעמותת מופעים ו/או מנהל הפרויקט מטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.החברה ו/או העירייה 

פה, וזאת במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל 

 . החברה הכלכליתבכפוף לשיקול דעתה של 

איה או בשל חוסר רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנ  חברהה .7.7
קיימה שימוע   חברהמונע הערכת ההצעה כדבעי ובלבד ש  חברהבאופן שלדעת ה פניה זוהתייחסות לתנאי 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה   חברההינה כי ה . המשמעותפניה זועם המציע בטרם קבלת החלטה ל
 בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר

 ההסכם:    .7

 קבלת ההצעה. מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר  .7.1

תוך   חברהלתנאי כניסתו לתוקף של הסכם ההתקשרות ותחילת ביצוע עבודות עבור החברה, המצאה  .7.1
פניה זו , אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי  חברהם מקבלת ההודעה על זכייתו מה( ימי7שבעה )

 חתום על ידי חברת הביטוח .   ,ב'כנספח והמסומן 

מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו בגוף  .7.1
מראש ובכתב, תהווה הפרה מהותית ויסודית של   חברההאישור ובין אם במכתב לוואי ללא אישור ה

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות לאחר,  חברההוראות ההסכם, וה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא   חברהוהמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

   בעניין זה.

    פניה זובעלות על  .9

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות  חברההינו קניינה הרוחני של הפנייה זה נוסח  .9.1
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 בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים   חברהבכפוף להוראות כל דין, ה .9.1
לא   חברה. היועצים המועסקים על ידי הפנייה זובכל הנוגע לעל ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות 
 .   פנייה זו יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי 

 בלשון נקבה במשמע ולהיפך. פניה זו, כל האמור בלשון זכר ב .9.1

 בכבוד רב ובברכה         

 , מנכ"למיכל ענבר פרפרי         
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 הסכם

 _____עין ביום שנערך ונחתם במודי 
 

  החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ  :בין
 רעות   -מכבים-מודיעין 2בניין ליגד  4המעיין מרח' 

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :לבין 

        

  "(מפקחה" )להלן: 
 מצד שני 

 

 

פרויקטים המבוצעים על כלל על  מתן שירותי פיקוחלשם  נתה בפניה לקבלת הצעות פ חברהוה :הואיל
  . הפרויקטים המבוצעים על ידי החברה

 ;זהגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרמפקח הו  :והואיל

על הבניה ו/או התשתיות התקשר עם המפקח לשם מתן שירותי פיקוח בתחום החליטה ל חברהוה :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז וו ובכפוף לתנאים הקבועים ל סמך הצעתע,  פרויקטים המבוצעים על ידי החברה

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 חים.הכותרות והנספ המבוא, .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.1

 .     המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.1

 נספחים להסכם. .1

 נספח א'  - הצעת הקבלן 1.1

 יצהיר על ניסיונו ונכונות מסמכיו.כל מועמד  -הצהרת הקבלן  1.1

 יש להוסיף ניסיון מפורט. - הצהרת ניסיון 1.1

   יש להוסיף המלצות, ככל שיש  1.3

 ב' נספח – תצהיר העדר הרשעות 1.4

 יה(.י)יצורף לקבלן הזוכה לאחר ההחלטה על הזכ - יםביטוחקיום אישור  1.6

  .יצורף לקבלן הזוכה לאחר ההחלטה על הזכייה -כתב התחייבות  1.7

 הצהרות המפקחכללי ו .1

המפקח מצהיר כי ידוע לו היטב טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, וכי יש לו את הידע, היכולת,  1.1
 המיומנות, האמצעים, הניסיון ו/או כח האדם המקצועי לבצע את השירותים על הצד הטוב ביותר.
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ע העבודה על פי הסכם ו/או העובד מטעמו אשר יועסק על ידו לצורך ביצוהוא כי  ומתחייב המפקח מצהיר 1.1
או מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה ממוסד מוכר בישראל הנדסאי לפחות בעל תעודת ה יהיזה, 

 .גבוהה בחו"ל 

 יש בידו את האישורים כדלקמן: המפקח מצהיר כי  1.1

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
 .  1976 -ס( תשל"ו חובות מ

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.    (ב)

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו    (ג)
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של ומתחייב כי 
 לפי דרישתה. - חברההסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני ה

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהמפקח מצהיר כי  1.3
)עבירות שוחד(  290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליאישום לבית משפט, 

לחוק העונשין )עבירות  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 

צו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו לביצוע העבודות ו/א
 .  2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או למיטב ידיעתו, נגד מנהל המפקח מצהיר  1.4
ע"פ ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין, בביצוע העבודה 

 הסכם זה, כתב אישום לבית משפט, בגין ביצוע עבירת מין.

 מהות העבודה .3

בעצמו או באמצעות המפקח שהוצג על ידי המציע במסגרת הפניה לקבלת  המפקח יעניק שירותי פיקוח 3.1
על פרויקטים המבוצעים המבוצעים על ידי בתחום הבניה ו/או התשתיות  נו על ידי החברה,הצעות 
 . החברה

המנכ"ל או מי מטעמו או על פי דרישת  16:00עד  08:00עד ה' בין השעות  -יקוח יבוצעו בימי א'שירותי הפ 3.1
 .לרבות ימי חול המועד 

  כפוף לימי החופשות של עובדי העירייה ו/או החברה. מובהר למען הסר ספק כי המפקח אינו

 שירותי הפיקוח על פי הסכם יכללו את עבודות המפורטות להלן:  3.1

 . פרויקטים של בינוי ו/או פיתוח ו/או תשתית אשר החברה תורה למפקח וח על פיקניהול/  (א)

בהתאם למפרטים ם הרלבנטים בכל פרויקט שיועבר לאחריותו עבודת הקבלנישל בדיקות  (ב)
 . הנמסרפרויקט ל םהרלוונטיי הטכניים

ועל ביצוע  יםפיקוח מקצועי צמוד ומתמיד על כל הגורמים הקשורים בביצוע הפרויקט (ג)
 ודות ודיווח מפורט לחברה.העב

על תכניות  ניםוהעברת העתק חתום על ידי הקבל ניםמסירת תכניות מאושרות לביצוע לקבל (ד)
 אלו לחברה

 .ניםבדיקות ואישור לוחות הזמנים המוגשים על ידי הקבל  (ה)

 .ניםעם הקבל יםובהתאם לחוז ניםעבודה מטעם הקבל יאישור מנהל  (ו)

בהתאם ללוחות  ניםע העבודות והתחייבויות הקבלפיקוח קבוע ומתמיד על התקדמות ביצו (ז)
 .נים בכל פרויקט הזמנים שנקבע עם הקבל

 .חברה ודיווח שוטף לנים קיום ישיבות שבועיות עם הקבל (ח)

מעקב תקציבי שוטף כאמור לרבות מעקב אחר עבודות חריגות. מובהר כי כל עבודה חריגה  (ט)
 .חברה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מה

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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ב של דו"חות מפורטים ושוטפים על התקדמות ביצוע העבודות ודיווח בכתב עריכה בכת (י)
 על ידי החברה. שמלוח הזמנים, כפי שיידר הלחברה על כל סטיי

 בגינם ניםביקורת אישור וסימון חלקי העבודות וקביעת גובה התשלום המגיע לקבל (יא)

ונות ועל פי כל מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכניות הש (יב)
 דין.

באמצעות בדיקות במעבדות  יםמעקב על טיב החומרים המשמשים לביצוע הפרויקט  (יג)
המוסמכות לכל חומר ומוצר בין אם לפני הבאתו לאתר ובין אם תוך כדי ביצוע העבודות, 

   מסופק. /חומרהתקנים הישראלים לציודמכון אישור   ווידוא קיומו של 

 לקים מן העבודות שבוצעו ורישום המידות והכמויות הללו.מדידה ואישור כמויות של ח (יד)

בהתאם למפורט בחוזה עם הקבלן  יםבדיקת ואישור  יומן עבודה בקשר לביצוע הפרויקט (טו)
 והצגתו לחברה לפי דרישה, בתדירות שלא תפחת מפעם בשבוע.

יגי השתתפות בדיונים הקשורים לביצוע העבודות ו/או לחוזה עם הקבלן, כולל תיאום עם נצ (טז)
 או גורמים אחרים הקשורים בפרויקט.\העירייה ו

בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שיגיש הקבלן בהתאם לחוזה ובהתאם לנוהל אישור  (יז)
 חשבונות קבלן המצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ומסומן נספח א'.

בדיקת האישורים שיגיש הקבלן בהתאם למסמכי המכרז בקשר עם הפרויקט ו/או על פי כל  (יח)
 ן.די

 אישור סיום העבודות ומסירת העבודות לחברה או לעירייה ומתן תעודת גמר לקבלן. (יט)

קביעת התיקונים הדרושים, רישום חלקי העבודות שלא בוצעו בהתאם לתכניות ו/או  (כ)
 להוראות המתכננים והיועצים ו/או להוראות החוזה עם הקבלן.

 תיאום הדרוש לביצוע התיקונים. (כא)

 פיקוח על לוח זמנים שנקבע לביצוע התיקונים. (כב)

עריכת בדיקות תקופתיות ומעקב שוטף אחר רמת הביצוע הטכני וביקורת הביצוע של תיקון  (כג)
 הליקויים.

העירייה כשלושה חודשים  יו/או נציגוהשתתפות הקבלנים נציג החברה כ יםסיור בפרויקט (כד)
 לפני תום שנת בדק.

ת וומתן תעוד ניםעם הקבל יםקופת בדק בהתאם לחוזאישור סיום עבודות גמורות לאחר ת (כה)
 והחברה. ועל יד ותסיום חתומ

ים שהועברו ולחוז יםהמפקח מתחייב להשתתף בכל הדיונים הקשורים לביצוע הפרויקט (כו)
 .לאחריותו

 ואישורם כמפורט להלן: נים בדיקת חשבונות הקבל (כז)

, דפי ניםהקבלנות בובסוף כל חודש, "דפי כמויות" שיהוו בסיס ואסמכתא לחש –בדיקה  (1)
, לא יאושר חשבון קבלן אם לא יהיו מצורפים נים הכמויות יחתמו ע"י המפקח וע"י הקבל

 כנדרש.  פקח לחשבון "דפי כמויות" חתומים על ידי המ

חישוב הפיצוי המוסכם בגין פיגור בעבודה, איכות עבודה נחותה, אי ביצוע הוראות מפרט,  (1)
 .ניםהקבל מים עם בתקופת עבודה, בהתאם למסמכי הסכ ניםויישום הניכוי מחשבונות קבל

בדיקת ניתוחי סעיפים חריגים, תביעות וכו' והעברת נתונים אלו בכתב ובצירוף המלצותיו,  (1)
 ובאישורו בלבד.הנדס החברה למ

  סמכויות המפקח:  3.3

יקבע את כפוף למהנדס החברה אשר עירייה למול הקבלנים, יהיה חברה ו/או ההמפקח ייצג את ה (א)
 דרי עבודתו, אופן ביצוע עבודתו. ס
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המפקח יהיה בעל סמכות להורות על הפסקת עבודות במקרים חמורים כדוגמת ליקויים  (ב)
בטיחותיים, ליקויים בטיב העבודה שלא ניתן לתקנם בהמשך וכד', על הפעילות הנ"ל ידווח 

 .הנדס החברה המפקח מיידית למ

ם בהסכם ו/ או להטיל קנסות  פיגור בעבודה, המפקח יהיה בעל סמכות להורות על הפיצוי המוסכ (ג)
, בהתאם ניםאיכות עבודה נחותה, אי ביצוע הוראות מפרט, ויישום הניכוי מחשבונות הקבל

  .  החברה הנדס שבפיקוחו,  הנ"ל ידווחו ע"י המפקח מיידית למהסכמים של הקבלנים ל

ום הוראות בדבר ביצוע מובהר בזאת למען הסר ספק, כל מפקח כי המפקח לא ייתן לקבלנים ש (ד)
לבין הספקים ו/או הקבלנים או בדבר חברה העבודה העשויות להגדיל את שכר החוזים שבין  ה

לקבלנים, אלא אם חברה שינויים המחייבים קביעת מחירים שאינם נקובים בחוזים שבין ה
 ועל דעתו.   חברה ההנדס הדברים סוכמו מראש עם המ

ח מתחייב לבצע את כל השירותים והפעולות הדרושות לצורך קיום מבלי לגרוע מן האמור עד כה המפק 3.4
התחייבויותיו על פי הסכם זה לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות במקצועיות ובדיוק הדרושים 

בין חברה ,  ולשם כך עליו למלא אחר כל הוראותיה של החברהובהתאם לכל דין, ולשביעות רצונה של ה
 שאינן מפורטות בו. שהן מפורטות בהסכם זה ובין

ככל שהמפקח הינו תאגיד אשר התקשר עם החברה בהתאם למפקח שהוצג על ידו במסגרת הליך הפנייה  3.6
את לדרוש מן המפקח להחליף  לפי שיקול דעתה הבלעדית,הזכות חברה לקבלת הצעת מחיר , שמורה ל

ולהעסיק חברה שת הוהמפקח  מתחייב למלא מיידית אחר דרי ,שנקבע כמפקח על פי הסכם זהעובד ה
 אחר תחתיו .

בגין הפסדים או נזקים שנגרמו  אלא תהא חייבת לפצות את המפקח בדרך כל שהיחברה מובהר בזאת כי ה 3.7
העירייה חברה ו/או או שעלולים להיגרם לו בשל כך שנדרשה הפסקת עבודתו של עובד שלו או בשל כך ש

 ו.סירבה לאשר קבלת עובד לעבודה ולהעסיק עובד אחר תחתי

 שכר טרחה  .4

בתמורה לביצוע המלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה יהא המפקח זכאי לשכר טרחה בהתאם  4.1
לחודש לעובד, בתופסת מע"מ על פי הנקוב בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה  תעריף התמורהל

 "שכר הטרחה החודשי לעובד"(. שיעורו כדין )להלן:

חה כאמור כולל את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא של המפקח וכי מוסכם בין הצדדים כי שכר הטר 4.1
הוא לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתשלומים המפורטים 

נכללות במסגרת הסכם זה והתווספו לאחר אישור מראש לא לעיל למעט מטלות נוספות אשר  5.1בסעיף 
  .חברהובכתב על ידי ה

 , כמפורט להלן:  חברהשכר הטרחה החודשי ישולם למפקח כנגד חשבוניות מס שהמפקח ימציא ל 4.1

חשבונית בגין ביצוע עבודות שבוצעו על  חברהבכל חודש יגיש הקבלן ל 10 -ל 1-אחת לחודש, בין ה (א)
 ידו בחודש החולף על פי הסכם זה והכולל דו"ח שעות עבודה מפורט.

 חברהלחודש ומידה ויאושר, בשלמותו או בחלקו, תשלם ה 20 -עד ל חברההחשבון יבדק ע"י ה (ב)
 יום 30למפקח  התשלום שאינו שנוי במחלוקת, בתנאי תשלום של שוטף + 

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  4.3
 .חברהבכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על ה

למפקח, בתמורה למתן  חברהים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י ההסכומ 4.4
 שירותיו בהתאם להסכם זה.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  4.6
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

רשאית לקזז מכל סכום  חברהפי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא העל  חברהמבלי לגרוע מזכויות ה 4.7
נאלצה לשלם במהלך תקופת ההסכם ושחובת תשלומו  חברהכל סכום שה חברהאשר יגיע למפקח מאת ה

כל סכום לפני שהודיעה למפקח על כוונתה זו,  חברהחלה על המפקח, למרות האמור לעיל, לא תקזז ה
 ימים ממתן ההודעה.   3ת הדרוש, תוך ולפני שאפשרה לו, לתקן א

לא  חברהימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה וה 10מובהר בזאת, כי פיגור בתשלום שאינו עולה על  4.7
 תהא חייבת בפיצוי. 



 

   
 

11 

 זכויות ושמירת סודיות  .6

חברה ו/או המפקח מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידה והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים ל 6.1
עירייה, רכושה, עסקיה חברה ו/או הירייה  ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם העל

 . כן מתחייב המפקח לגרום לכך כי כל אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר האמור לעיל.ותכניותיה

שהוכן  המפקח מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר 6.1
חברה ו/או ולמטרות החברה עירייה  אלא על פי הוראות החברה ו/או העל ידו ו/או שנמסר לו על ידי ה

 עירייה.ה

המפקח מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד אינטרסים  6.1
 עירייה בנושאי הסכם זה.חברה ו/או הלענייני ה

זה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בביצוע הפרויקט תמורה כלשהי, בין המפקח מצהיר ומתחייב ב 6.3
 בכסף ובין בשווה כסף .

 יחסי הצדדים .7

מוסכם כי על אף העובדה שהמפקח פועל מטעם החברה, בכל הקשור במסגרת היחסים בין החברה למפקח  7.1
ם הכרוכים במתן יחשב המפקח כקבלן עצמאי והוא מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומי

שירותים לחברה לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ושכר לעובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו 
 . מסגרת הסכם זהב

קבלן עצמאי, ואין באמור  -מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  7.1
עירייה לבין המפקח ו/או כל אדם אחר חברה ו/או ההבהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין 

 מטעמו ו/או הפועל עבורו. 

עובדי ו/או מועסקי המפקח ו/או לא תהיה מעבידתם של חברה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה, כי ה 7.1
    המפקח והם יהיו עובדיו של המפקח בלבד.

או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה או עובדיו ו/עצמו ו/או  המפקח יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי 7.3
לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  -חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה 
 -צויי פיטורים, תשכ"ג יפיטורים כמשמעותם בחוק פ, פיצויי 1958 -כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח 

, תשלומים 1951 -, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1963
והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל סוג שהוא, עפ"י כל 

   קיבוצי וצו הרחבה. דין, הסכם, הסכם קיבוצי, הסדר

עירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב חברה ו/או ההמפקח מתחייב לפצות ולשפות את ה 7.4
    בתשלום, כאמור, למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל מי שפועל בשמו ומטעמו.

חילתו של הסכם זה, כי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם ייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי ת  7.6
או מי מטעמו פקח למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את העסקתו של המ

כהעסקתו עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה 
חושב בהתאם לקבוע לעניין זה בעקבות הסכם זה, י ושל הנ"ל כעובד, בשל העסקת ובין הצדדים כי שכר

 בתפקיד ודרגה זהה או דומה.החברה לגבי עובד 

חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה, וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד  7.7
 פקח הכולל של המ וגיסא, והחישוב החדש האמור, מאידך גיסא, יקוזזו הדדית. בכל מקרה, לא יהא שכר

עבור ביצוע העבודה בהתאם  פקח ייחשב כ"עובד" כאמור, גבוה יותר מהתמורה שהגיעה למושל כל מי ש
 להסכם זה. 5.1לקבוע בסעיף 

 

 אחריות וביטוח .7

המפקח יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל שיגרם  7.1
למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או עירייה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או חברה ו/או לל

לרכוש, בשל מעשה ו/או מחדל של המפקח ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, 
חברה ו/או במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע התחייבויות המפקח על פי הסכם זה. המפקח יפצה את ה

מי הנזק שיגיעו לה/להם. המפקח משחרר לחלוטין ומראש עירייה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דה
העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או את מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל החברה ו/או את 

 ובגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש בגל עילה שהיא.
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ות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, במידה ואחריות המפקח אחרי כלפי כל צד שלישי, לרב 7.1
, או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או 1968כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

מחדל של המפקח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין, בביצוע 
העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או החברה ו/או מפקח על פי הסכם זה, אם תתבע התחייבויותיו של ה

חברה ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא המפקח לסלק את התביעה כנגד ה
 עירייה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.ה

על כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או  החברה ו/או העירייה שפות בשלמות את המפקח מתחייב בזה לפצות ול 7.1
דרישה מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא 

לעיל לכל אדם, לגוף ו/או  – 8.2ו  8.1מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורט בסעיפים קטנים 
 עירייה.חברה ו/או הלרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו ללרכוש, 

זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על המפקח מבלי לגרוע מהאחריות המפקח על פי דין ו/או על פי הסכם  7.3
" נפרד ממנו. )להלן:  ', ומהווה חלק בלתיוהינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כנספח 

 ( .  "אישור על קיום ביטוחים

 וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.הפ 7.4

 איסור הסבה .9

הסכם זה נערך עם המפקח בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו, כולו או מקצתו, לאדם אחר וכן 
 חברה לא יהיה ראשי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת ה

 .מראש ובכתב

 תקופת ההסכם .10

 ."(. תקופת ההסכם)להלן: "חודשים מיום חתימת ההסכם  12הסכם זה הינו לתקופה של  10.1

חודשים נוספים ובלבד ומסרה הודעה על רצונה  12 -החברה תהא רשאית להאריך את תוקפו של הסכם ב 10.1
 ת.תקופו 4יום מראש ובכתב ובלבד ומספר תקופות הארכה לא יעלה על  30בהארכת ההסכם לפחות 

תהא רשאית להביא הסכם זה חברה מובהר בזאת למען הסר כל מפקחי ה מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  10.1
הודעה כאמור חברה יום מראש. נתנה ה 30לידי סיום מכל סיבה שהיא ובלבד ומסרה מפקח הודעה בכתב 

 יהא המפקח זכאי לשכר טרחה בגין הפעולות שבוצעו על ידו למתן הודעה, כאמור.

תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא הסכם זה חברה ה   10.3
לקצו לאלתר, אם המפקח הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם המפקח הוא חברה 

אם  שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או
או הפר מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה שיש עמה קלון המפקח הורשע בפלילים בעבירות 

המפקח הפרה יסודית או המפקח הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה והמפקח לא תיקן 
התרתה  רהחבבפרק הזמן שנקבע בהתראה או  ה חברהאת ההפרה, לאחר שקיבל התראה על כך מאת ה

במפקח, כי שירותי הפיקוח המבוצעים על ידיו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונה והמפקח לא נקט 
. לצורך ביטול חברהמיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותי המפקח לשביעות רצון ה

 חייבת בהודעה מוקדמת.  חברהההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא ה

ן הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יעביר המפקח מוסכם בי   10.4
העירייה ובין אם על ידי החברה ו/או עירייה כל מסמך או חומר שנמסר לו, בין על ידי חברה ו/או לל

 הקבלנים, או שהוכן על ידו במסגרת הסכם זה.

    י:ללכ .11

וים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מססה 11.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל 11.1
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 פקח כמותנה בהסכם זה. וסמכויות המ

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 11.1
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

כל עוד לא נעשה כן, לא שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, ו לכ 11.3
 יהיה לו כל תוקף.  
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לא אם כן אלא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  חברהמפעולה מצד ה תרכה, ויתור, הימנעוא 11.4
 . חברהנעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של ה

אם להוראות בהת חברהוזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של הספק מובהר בזאת למען הסר כל  11.6
תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה  חברההסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי ה

 בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות.  מפקחלה זכאי ה

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ 11.7

יום מסירתה משעות  72י הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך ל הודעה שתישלח על ידכ 11.7
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  11.9
 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו
 

                    ________________                                   __________________ 
 החברה                          מפקח ה            

וכי חתימות מפקח אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה
 לכל דבר ועניין.מפקחדלעיל מחייבות את ה

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 נספח א' 
  

  פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח על
בתחום הבניה ו/או התשתיות על פרויקטים המבוצעים על 

 ידי החברה
 

  הצעהטופס 
 

עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
 בתחום הבניה ו/או התשתיות על פרויקטים המבוצעים על ידי החברה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח על  פנייהה

  וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.
 

 הצעתי הינה כדלקמן:
 
 שכר טרחה למפקח בודד לחודש בסך כי בתמורה לשירותי הפיקוח המפורטים בהסכם ההתקשרותהנני מציע  .1

 . _שקלים חדשים( _____________________)במילים: ) ______________₪ ____ _______   של:

 
 

_________   ____________  ____________ 
   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          
 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 
                

 
       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 
 ______________ :תאריך

 

           

    __________   __________   __________ _____________ 
  ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 נספח ב'
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -ה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ)נספח ז 
 פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח על בתחום הבניה ו/או התשתיות על פרויקטים המבוצעים על ידי החברה

 אנו ____________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(  .1

עומד ותלוי לא ו/או שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, השנים האחרונות  10במהלך  (א)
 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.כתב אישום  נגדו

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית  ת לאיכות הסביבהכולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעוכל עבירה, ו/או  .2001
מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 

 אישור, רישיון או הסכמה(.

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

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

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

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

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 ם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל ענייןהינ  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 ה.  בפני על נספח ז  

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם  את האמת  וכי  יהיה

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

 

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

