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יישום אזורית עבור   ותכנית ציבורית להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה 
 רשויות השרון אשכול

 

ערים   .1 השרוןאיגוד  רשויות  "  אשכול  לקבל  "(  אשכולה)להלן:  תוכנית  מחיר  הצעות  מבקש  להכנת 

 .רשויות השרון ותכנית יישום אזורית עבור אשכולאסטרטגית לתחבורה ציבורית 

 o.ilwww.esharon.c: אשכולניתן לעיין  במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של ה .2

לפרטי הרכישה    )שלא תוחזר(.  ₪  1,000העברה בנקאית בסך  באמצעות  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .3

   o.il@esharon.ckmnoa  ניתן לפנות לדוא"ל:

 ל מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.  ע .4

שתעמוד  ש"ח    20,000בשיעור    ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכולעל מגיש ההצעה לצרף,   .5

 . 10.2.2022בתקפה עד ליום 

 ההשתתפות אינה חובה.  .10:00 בשעה 10.11.2021פגישת הבהרות תתקיים בהיוועדות חזותית ביום  .6

הבהר  .7 לכתובת:  שאלות  בדוא"ל  להגיש  ניתן  ליום    esharon.co.ilnoamk@ ה  בשעה    11.11.2021עד 

12:00 . 

באת   .8 המציע  ידי  על  חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  כל  ואת  לה  2  -ההצעות  יש  ידנית, גישעותקים,   ,  

מס'   פומבי  מכרז  מצוין  כשעליה  סגורה  המכרזיםולשלשל    2/21במעטפה  האשכול,   לתיבת    במשרדי 

 . 12:00עד השעה  24.11.2021 לא יאוחר מיום ,, בניין מניבים, כפר סבא8, קומה 1הטחנה  בכתובת 

 

 

 

 בברכה,

 אורית ארליכמן 

 אשכול השרוןמנכ"לית 

 

  

http://www.esharon.co.il/
mailto:noamk@esharon.co.il
mailto:noamk@esharon.co.il
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 תוכן עניינים 

 הזמנה להציע הצעות  – מסמך א' 
 

 נספחים:
 אישור עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה   – ( 1מסמך א)
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – ( 2מסמך א)

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים  – ( 3)א מסמך
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז – ( 4)א מסמך
 תצהיר העדר הרשאות  – ( 5)א מסמך

 תצהיר היעדר קירבה  – ( 6מסמך א)
 נוסח ערבות מכרז  – ( 7מסמך א)

 

 
 

 הצעת המציע  –ב'  מסמך 
 

 נספחים:
 תף מסמכי הערכת משת – ( 1ב) מסמך
 הצעה מילולית  – ( 2)במסמך 

 
 

 מפרט השירותים  – ' ג מסמך 
  

 הסכם  –  ד'מסמך 
 

 נספחים:
 אישור קיום ביטוחים  – ( 1ד)מסמך 
 נוסח ערבות ביצוע  – ( 2)דמסמך 
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 2/21מכרז מס' 

א להציע    –  מסמך  הזמנה 

 הצעות 

 

 הזמנה להציע הצעות  –סמך א' מ

  יישום אזורית עבורותכנית להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית 

 רשויות השרוןאשכול 

 

 כללי  .1

"(  הינו תאגיד אשר הוקם במסגרת התאגדויות  האשכולאיגוד ערים אשכול רשויות השרון )להלן: " .1.1

בין   פעולה  שיתוף  וקידום  אזורי  פיתוח  היא  הפנים,  משרד  ע"י  אזוריות. מטרת הקמת האשכול 

כמפורט    ,רשויות מקומיות  14  -מלמכרז    הבמועד היציארשויות מקומיות שונות. האשכול מורכב  

טייבה,  להלן:   כפ  מועצהעיריית  עיריית  ברא,  כפר  קאסם,  מקומית  כפר  עיריית  סבא,    מועצה ר 

  אזורית   מועצהג'לג'וליה,    מקומית  המועצצורן, עיריית קלנסווה, עיריית רעננה,  -מקומית קדימה

לב השרון,  אזורית    מועצהצור יגאל,  -כוכב יאירמקומית    מועצהדרום השרון, עיריית הוד השרון,  

"(.  הרשות" או "רשויות האשכול ו "א  "הרשויות"  – תל מונד )להלן  מקומית    ומועצהעיריית טירה  

ותקנותיו, לצו ההקמה ובהתאם    1955  – פעילות האשכול היא בהתאם לחוק איגודי ערים, תשט"ו  

לנהלי משרד הפנים בנושא אשכולות. בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז ייתכן ויתווספו רשויות  

 . מנויות לעילבנוסף לרשויות הוזאת ,  ים נשוא המכרזנוספות כצרכניות לשירות 

ותכנית יישום  להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית  האשכול מזמין בזאת קבלת הצעות   .1.2

עבור   השרוןאזורית  רשויות  למפורט    ,  אשכול  המכרזבבהתאם  "  מסמכי  התוכנית  )להלן: 

  . "(האסטרטגית

 

 עיקרי ההתקשרות  .2

נושא   .מכרז זהב ג'מסמך ב ,ארבין הש ,המפורטים האשכול מבקש לקבל הצעות מחיר לשירותים  .1.1

התחבורה הוא אחד הנושאים שרשויות האשכול בחרו שהאשכול יתעסק בו כנושא ליבה. באזור  

השרון והמשולש קיימים אתגרים רבים של עומסים בכבישים ויוממות )בתוך האשכול ובינו לבין  

תל   בתהליכי  מטרופולין  וכאלו  קיימות  משמעותיות  תחבורתיות  תשתיות  גם  ישנם  אך  אביב( 

   .הקמה

האשכול שם כמטרה לקדם את שיתוף הפעולה בין הרשויות בתחום התחבורה כדי לצמצם את  .1.2

וזיהום   עומסי התנועה, לעודד מעבר לשימוש בתחבורה מקיימת ולהפחית את תאונות הדרכים 

 האוויר. 

תוכניות תחבורתיות רבות ומגוונות וכן גורמים שונים המתכננים את  באזור האשכול מקודמות   .1.3

התכניות האלו. אחת ממטרות תכנית זאת היא למפות את התכניות הקיימות באשכול בכדי לקבל  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

, וכן ולזהות את הפערים בכדי לקדם את הפעולות  ןתמונה הוליסטית ולשפר את הסנכרון ביניה 

 הנדרשות לשיפור הניידות והנגישות של תושבי האשכול.  

והרשויות שותפות בהן בצורות שונות, בתכנית    TOP-DOWNמרבית התוכניות מקודמות כיום   .1.4

כדי לקדם חזון     BOTTOM-UPאנחנו שמים דגש על תכנון יזום שמגיע מהרשויות באשכול    זו

ומטרות אזוריות לקידום התחבורה הציבורית, בהובלת האשכול. התכנון יעשה גם בשיתוף של  

 . קהילת המשתמשים ובעלי עניין נוספים

דם בטווח המיידי, הבינוני  בתכנית שתגובש יהיה דגש על אמצעי יישום שהאשכול, כגוף אזורי, יק .1.5

 והארוך ויוגדר תפקידו מול הגורמים הרלוונטים. 

הציבורית התכנית   .1.6 שירות התחבורה  וטיוב  שיפור  הבאים:  לנושאים  וקידום התשתית    תתייחס 

, שיפור ההגעה לתחנות  ושינוי הרגלי הנסיעה  , פעולות לעידוד השימוש בתחבורה ציבוריתהנדרשת

 '.ג במסמךבמפרט השירותים כל כמפורט הליוממות   last mile הרכבת ואזורי תעסוקה,

נ .1.7 וניתוח  איסוף  תכלול  קהילת  תו התכנית  של  שיתוף  כולל  הרלוונטים  המקורות  מכלל  נים 

, המלצות אופרטיביות לפעולות לקידום בטווח המיידי, תכנית אסטרטגית ותכנית  המשתמשים

 '.ג במסמךוכן תכנית לניטור ובקרה הכל כפי המפורט במפרט השירותים פעולה 

לצורך מימון התוכנית האסטרטגית גייס האשכול תקציבים ממשלתיים, ועל כן ידוע לזוכה כי הוא   .1.8

ו/או   חתימה  לרבות  ההמשלתי,  התקציב  קבלת  לצורך  שיתבקש  דרישה  כל  אחר  למלא  ידרש 

 המצאת כל מסמך שידרש על ידי הגורם המממן.  

אדם ויועצים כמפורט במפרט    על המציע לקחת בחשבון בהצעתו כי על הזוכה לגייס ולהעמיד כח .1.9

למסמכי המכרז, וכי הצעתו תהיה הצעה הכוללת את כל העלויות של כלל כח  מסמך ג'השירותים 

לדרישות   בהתאם  האסטרטגית  התוכנית  הכנת  בגין  הוצאותיו  וכלל  שידרשו  והיועצים  האדם 

  800,000ל  לא תעלה על סך כולתמולא במסמך ב' למסמכי המכרז וההצעה  המפורטות במסמך ג'.  

 . ₪ כולל מע"מ

הינ  .2.1 זה  הסכם  של  ההתקשרות  של    התקופת  רצונו  לשביעות  האסטרטגית  התוכנית  למסירת  עד 

ההתקשרות)להלן:"  האשכול  של  "(תקופת  רצונו  לשביעות  סופי  נוסח  להגיש  יתחייב  הזוכה   .

   .חודשים ממועד הודעת הזכייה 18האשכול בתוך 

, ללא  יום מראש  30  לזוכההא רשאי להפסיק את ההתקשרות ע"י משלוח הודעה בכתב  י  האשכול .2.2

  למעט תשלום  ,הא חייב בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרותימבלי ש ו  צורך בנימוק

 עד למועד הפסקת ההתקשרות.  שלבי העבודה שבוצעו ואושרו על ידי האשכול,עבור 

 להשתתפות במכרז סף  תנאי .3

 התנאים המפורטים להלן:  בכל, מי שעומד הז מכרזתף ב זכאים להשת

במידה    לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל.  עוסק מורשהמציע אשר הינו   .3.1

 שותפות להיות רשומה בישראל.  /על החברה ,שותפות /המציע הינו חברה ש
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   את העובדים הבאים:  תוקף(עם חוזה בהמציע מעסיק )בין כעובד ובין בהתקשרות למתן שירותים  .3.2

 מתכנן תחבורה  \מתכנן ערים –ראשון ליבה איש צוות   .3.2.1

גבוה מוכר בישראל או תואר מקביל מוכר מחו"ל באחד  אקדמי  בעל תואר   • ממוסד להשכלה 

  הנדסה   כלכלה,  גיאוגרפיה,תכנון תחבורה,    ,אדריכלות  ,תכנון עריםמהתחומים הבאים לפחות:  

 תחבורה  \אזרחית, הנדסת תנועה

ת  והמתייחס ,  בעל ניסיון מוכח בהובלת תכנית אסטרטגית לתחבורה או תכנית אב לתחבורה •

 . ציבורית רב אמצעית ומקיימתלתחבורה 

 

 מתכנן תחבורה ציבורית   –  שני ליבה   איש צוות .3.2.2

באחד    תואר אקדמאי ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או תואר מקביל מוכר מחו"לבעל   •

 הנדסה. כלכלה,  מהתחומים הבאים לפחות: גיאוגרפיה, תכנון ערים, תכנון תחבורה, 

עבודה    שנים בתכנון תחבורה ציבורית. יש להציג ניסיון  3ניסיון מקצועי מוכח של לפחות  בעל   •

פרויקטים שונים בתחום    3הכולל הובלת תהליך התכנון ו/או ליווי של תהליך היישום של לפחות  

 . הציבורית התחבורה

 משתף  לתכנון יועץ -שלישי  ליבה  צוות איש 3.2.3

פרויקטים    3מוכח בתהליכי שיתוף ציבור בתוכניות עירוניות או תחבורתיות במסגרת  בעל ניסיון   •

ב האחרונות  10- לפחות  אחד  שנים  פרויקט  לפחות  מתוכם,  להיבטים  .  התייחסות  יש  ובו 

 תחבורתיים. 

 

להוכחת עמידתו בסעיף זה, יצרף המציע קורות חיים של כל אחד מאנשי צוות הליבה המוצעים,  

ה לנסיון  את  ביחס  ואסמכתאות  השכלתם  על  המעידות  הטבלה  תעודות  מילוי  לרבות  הנדרש, 

 .1במסמך ב

כמפורט  .  ₪ 20,000סך של  ב  (,7)א  מסמךבנוסח   האשכולאוטונומית לטובת    ערבות בנקאיתהעמיד   .3.3

 להלן.   9בסעיף 

 להלן.   ₪4 כמפורט בסעיף  1,000רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4

 

 רכישת המכרז והוצאות  .4
 ₪, אשר לא יוחזרו. 1,000השתתפות במכרז והגשת הצעות למכרז, כרוכה בתשלום על סך  .4.1

ערים  א .4.2 איגוד  שם:  על  לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעות  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  אשכול  ת 

 . 195400/28חשבון:    648(, סניף: 10רשויות השרון, בבנק: לאומי )
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 ,בניין מניביםבמשרדי האשכול    ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז  בנקאית   לאחר ביצוע העברה .4.3

או  ,  1הטחנה  רחוב   סבא  לתאם   בדוא"ל.כפר  המכרז    יש  מסמכי  קבלת    -בדוא"לאת 

noamk@esharon.co.il  ואסמכתא של ביצוע העברה. המציעבצירוף פרטי 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .4.4

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  

ע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא  גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמצי .4.5

 יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז. 

מסמכי המכרז הנם רכושו של האשכול וקנינו הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות   .4.6

עפ"י מכרז זו ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם  

 תו.  אלא למטרת הגשת הצע 

 באתר האינטרנט של האשכול. ללא תשלום, לעיין במסמכי המכרז ניתן   .4.7

 

   מכרז הבהרת מסמכי ה .5

וקיום כל    מכרזמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה  ,בתוכן העניינים לעילהמפורטים    כל המסמכים .5.1

 ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו. 

. קישור  10:00בשעה  10.11.2021יום רביעי ב  "(zoom)" בהיוועדות חזותיתיתקיים  מציעים מפגש .5.2

מהווה תנאי להגשת    אינה   במפגש  ההשתתפות  .noamk@esharon.co.il ישלח לנרשמים בדוא"ל  

 הצעה במכרז.  

לאשכול   .5.3 להפנות  יום  הבהרה  שאלותניתן    יהי פנ  באמצעות  12:00בשעה    11.11.2021  עד 

תשובה.   . noamk@esharon.comדוא"לב מתן  לשם  דוא"ל  וחברתו,  הפונה  שם  בציון  זאת  כל 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק  

את הפניות יש להעביר בקובץ וורד   .על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה .5.4

 ניתן לעריכה במבנה הבא בלבד:

 תשובה שאלה  סעיף ותת סעיף עמוד מס"ד

     

 

בהירויות,   .5.5 אי  המשתתף  ימצא  אם  ביסודיות.  השונים  המכרז  מסמכי  את  לבדוק  המשתתף  על 

כל אי   הוראות שונות מהוראותיהם, או  בין מסמכי המכרז השונים או  סתירות או אי התאמות 

לפנות   עליו  אחרת,  בסעיף    לאשכולהתאמה  הנקוב  למועד  עד  וזאת  בכתב,  דלעיל.    5.3ולפרטם 

בלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל  משתתף שלא יפנה לק

 .טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור
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פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .5.6

 תחייבנה את האשכול.   –

ותיקונים    האשכול .5.7 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאי, 

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק    ובמסמכי המכרז, ביוזמת 

יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז   נפרד מתנאי המכרז,  לפי הפרטים    בדוא"ל בלתי 

 ידו להצעתו. -שי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלידי רוכ-שנמסרו על

 

 הצהרות המציע   .6

וההסכם   .6.1 פרטי המכרז  ואישור שכל  כמוה כהצעה  במכרז,  והשתתפותו  של המציע  הגשת הצעות 

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה  

ר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא  בדבר טעות או אי הבנה בקש

 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  

ו/או    מכרזכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ה .6.2

 ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

מכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כשלהו מתנאי  אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המס .6.3

המכרז ו/או ההסכם. האשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות  

 המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.  

ובין   .6.4 המיוחדות  בין  המציע,  של  ההוצאות  כל  את  כוללת  המציע  הצעת  כי  בזאת  ומודגש  מובהר 

מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם,   הרגילות, מכל 

 ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב. 

על המשתתף למלא את מסמכי המכרז על כל סעיפיהם. על כל מציע לחתום על כל מסמכי המכרז,   .6.5

 . ות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמודלרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשר

  

 הגשת ההצעות   .7

"( כאשר כל  המציע" או " המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה: " .7.1

המסמכים, והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז  

 . לעיל 3.2נסיון אנשי הצוות הנדרשים בסעיף תעודות השכלה ו, למעט בלבד

או   .7.2 תוספת  שינוי,  תיקון,  כל  בהם  לבצע  מבלי  המכרז,  מסמכי  של  מקורי  בקובץ  תוגש  ההצעה 

 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל. 

ב  .7.3 טופס "הצעת  שניעל המציע להגיש הצעתו  גבי  על  זהים,   ב' כמסמך  רצ"ב  המציע" ה  העתקים 

למסמכי המכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם  

ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים ייחתמו ע"י המציע  

 בחתימת ידו וחותמת התאגיד. 
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אשר תכלול את כל   עמודים 10עד  – מילוליתלהצעת המחיר שתפורט במסמך ב', יש לצרף הצעה  .7.4

   .(2)ב  מסמךשנדרש על פי 

 הצעת מחיר:  .7.5

הצעת המחיר תתייחס לתיאור העבודה בכללותה , לרבות העסקת היועצים הנדרשים בפניה    .7.5.1

, הצעת  עריכת סקרים חדשים ללימוד המצב הקיים,(  ג'למפרט מסמך    6זו )כמפורט בסעיף  

נוספות בגין    וצאות ה למפרט במסמך ג'( ו 4)כמפורט בסעיף    ומימושם  בור סט כלים לשיתוף צי

 .  התכניתהכנת 

 ₪ לכל היותר, כולל מע"מ. 800,000המחיר המקסימלית תעמוד על  עתהצ .7.5.2

כי ההצעה בכללותה, על המתודולוגיה שלה, מחייבת את מגיש ההצעה לכל אורך תקופת    יצויין .7.6

האשכול של  דעתו  לשיקול  בכפוף  את  .  ההתקשרות,  לקבל  זכות  לעצמו  שומר  האשכול  כי  יצוין 

וללא   לצרכיה,  בהתאם  שינויים  בה  לערוך  מהמתכנן  לדרוש  וכן  חלקה,  או  כולה  הזוכה  ההצעה 

 תוספת כספית.  

לצרף   .7.7 שהופצו  יש  ועדכונים  תיקונים  ההבהרה,  ותשובות  שאלות  לרבות  ההצעות  את  להגשה 

 למציעים עד למועד הגשת המכרז. 

לתיבת המכרזים במשרדי האשכול,   .7.8 ,  1הטחנה  בכתובת:  ההצעה תוגש במעטפה סגורה שתוכנס 

 . בלבד  2/21 בציון מכרז פומבי, , כפר סבא8בניין מניבים קומה  

 .    12:00עד השעה  24.11.2021המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .7.9

האשכול רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל מי שרכש   .7.10

שהדוא"ל  ווידא    ,noamk@esharon.co.ilאת מסמכי המכרז ו/או שנרשם ששלח דוא"ל לכתובת  

ת הדוא"ל . אין באמור בסעיף זה  חששלח נתקבל. וזאת על פי המען שציין בעת הרכישה או בשלי

 .והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול   כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות

פומב .7.11 הינה  המכרזים  תיבת  קישור  פתיחת  יישלח  המועד,  ולקראת  מנת    " זום"ית,  על  למגישים 

 שיוכלו להיות נוכחים בפתיחה.

 : כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים .7.12

   .(1)ב  סמךובמ זה למסמך  3.2בסעיף   פרוט ניסיון קודם ועמידה בתנאי הסף כנדרש .7.12.1

 . הלןל  (2)ב במסמךכמפורט  ממזמיני שירותים,המלצות הצעה מילולית ו  .7.12.2

אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   .7.12.3

 . 1976  -ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

של   .7.12.4 צילום  יצורפו  תאגיד,  הינו  והמציע  במידה  מורשה.  עוסק  המציע  היות  בדבר  אישור 

ודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום  תעודת הרישום של התאגיד, תדפיס מע 

 נותן השירות במרשם החברות. 
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מוגשת   .7.12.5 ההצעה  לצרף  ע באם  יש  תאגיד,  ידי  לגבי    ל  מוסמך  מס  עו"ד/רו"ח/יועץ  אישור 

מסמך כ  האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם

 . (1א)

מסמך חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כתצהיר חתום על ידי המציע וכן  .7.12.6

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר   ,(2א)

 מינימום. 

מסמך תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כ .7.12.7

שעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הור  , (3א)

 זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם אשכול השרון.

תצהיר חתום בעניין אי תאום הצעות על ידי המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  .7.12.8

 .  (4מסמך א)כ

ו/או מועמד התאגיד, .7.12.9 ו/או מנהלי המציע  ו/או בעלי המציע  כנגד המציע  לפיו אין    תצהיר 

 .  (5מסמך א)הרשעה פלילית שנקבע שיש עימה קלון בנוסח המצ"ב כ

 . (6מסמך א)כהצהרה בדבר קרבה משפחתית בנוסח המצורף  .7.12.10

  . (7מסמך א) ערבות המופיע בהנוסח  ערבות בנקאית, על פי  .7.12.11

 

האשכול יהא רשאי שלא לידון כלל בהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל או לדרוש   .7.13

 לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף. מהמציע 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה   .7.14

בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי  

ו/או הנתונים המפורטים בה    יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו

 וכן רשאי האשכול להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא. בוטל המכרז או הוקטן היקפו   .7.15

הזכייה  או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה  

מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף  

 אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.   

 

 תוקף ההצעה .8

של   .8.1 לתקופה  תעמוד  במכרז  להחלטה  עד  ההצעה  הצעות    90תוקף  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

 המכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, ככל שיבחר בכך. 

במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות   .8.2

 נקבע הזוכה בהליך.  שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם

                                                                                                                                                                           

 ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה .9
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די בנק בישראל או על ידי חברת  ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על יעל המציע לצרף להצעתו   .9.1

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח,  יביטוח ישראלית שברשותה ר

בתוקף עד ליום  ו  ₪  20,000בסך של    ,האשכוללבקשת המשתתף במכרז, לפקודת    1981  -התשמ"א  

 .( בדיוק7כמסמך א) הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב להבטחת  וזאת  ,10.2.2022

המכרזים   .9.2 תוקף הערבות  וועדת  הארכת  לדרוש  יאריך את  תהא רשאית  והמציע  נוספת  לתקופה 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת  -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 .  המשתתף

 ת שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבו  .9.3

 במקרים הבאים: לרבות לפירעון, כולה או חלקה, להגיש את הערבות   היה רשאיי  האשכול .9.4

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך כל אימת   .9.4.1

 שהיא.  

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .9.4.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.   .9.4.3

א פעל על פי ההוראות הקבועות  כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא ל .9.4.4

 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות. 

עקב מעשים כאמור    ו לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל  האשכול של    ומבלי לגרוע מזכות  והכל

יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב ו/או    לעיל. למען הסר ספק 

 .המחאה בנקאית

לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום  זכתה, ערבותו תוחזר לו    שהצעתו לאמשתתף   .9.5

 לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 

 שמירת זכויות  .10

כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות לאשכול, והמשתתפים בהזמנה לא יהיו רשאים לעשות כל   .10.1

 שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה בהזמנה זו.  

 האשכול יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו בהזמנה.  .10.2

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד האשכול ו/או מי מטעמו, אשר   .10.3

אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור בהזמנה זו, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי  

  משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.ו/או צו 

 

 בחינת ההצעה/ות  .11

האשכול שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר   .11.1

אישור   ו/או  מסמך  כל  המכרז  לדרישות  בהתאם  לתקן  ו/או  להשלים  ההצעות,  מעטפות  פתיחת 

להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי  מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף  

 . , והכל בכפוף לכל דיןהסף של המכרז
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אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי להתחשב   .11.2

 בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה.  

א בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות  האשכול רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהי  .11.3

 לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת האשכול מונע הערכת ההצעה כנדרש. 

ניסיונו,   .11.4 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  וועדת 

יות החברות באשכול לעניין זה, לרבות  של הרשו  ןכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונ

הא רשאי האשכול לבקש ולקבל מהמציעים  יהתייעצות עם גורמים שונים ברשויות אלו. לצורך כך,  

 כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם האשכול, ככל שיידרש. 

דים בכלל תנאי הסף, הצעותיהן  כלל ההצעות ייבחנו קודם כל בעמידתן בתנאי הסף. מציעים שעומ .11.5

  ידורגו לפי מרכיב האיכות ומרכיב המחיר בשיקלול הבא: 

 . 30%  –, מרכיב המחיר 70%  –מרכיב האיכות 

על מנת שההצעה תחשב כשרה יש לעבור סף איכות    .אחוז מהציון הכולל  70יהיה    איכות מרכיב ה .11.6

 נקודות לפחות.  50של 

 כדלקמן: דירוג מרכיב האיכות ייעשה  

 משקל  דגשים להערכה  פרמטר

 איכות

 ההצעה 

הגישה  
 התכנונית

ולדרישות העבודה  למטרות  המכרז   התאמה    מסמכי 
; בשלות ההצעה; היקף ועומק העבודה  ג'מסמך  -והמפרט  
למגוון  המוצעת;  המתייחסת  רחבה  גישה  הצגת 

וקוהרנטית;    סדורה  תכנונית  גישה  רמת  דיסציפלינות; 
תחבורה   בנושא  עם  בקיאות  והכרות  ומקיימת  ציבורית 
ובעולם;   בארץ  העבודה  הנעשה  מטרות  על  התבוננות 

הרכב  שונות;  אוכלוסייה  קבוצות  של  מבטן  מנקודת 
ם תכניות הצוות; הבאה לידי ביטוי של ניסיון העבר בקידו

אסטרטגיות ותחבורתיות )על המתכנן להדגיש את ניסיונו  
מגוון   ניתוח;  כלי  מגוון  שרלוונטי(;  היכן  הצוות  וניסיון 

חדשנות  מקורות המידע כבסיס נתונים לביצוע העבודה ;
הכלים   ובבחירת  התכנית  לקידום  במתודולוגיה 

 והערכתם; היתכנות גבוהה למימוש.

35% 

  המתודולוגי
ותכולת 

 עבודה 

אפיון 
של  ראשוני 

 ארגזי כלים 
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ניסיון 
מקצועי 

והתאמה 
לביצוע  
 העבודה 

ערים   וידע    –תחבורה  ת/מתכנן   /מתכנן/ת  ניסיון  בעל/ת 

מוכחים בתחומים הבאים: היכרות עם אמצעים שונים של  

תחבורה ציבורית בת קיימא;  ניסיון מוכח בהובלת הליכי 

תכנון אסטרטגי ובעריכת מסמכי מדיניות אינגטרטיביים  

ניסיון בריכוז צוותי עבודה ובעבודה מול  בהיקפים דומים,  

רלוונטי בהערכת ניסיון    ;שותפים שונים בתכניות דומות

תחבורתיות   תכניות  בהובלת  ניסיון  תכנוניות,  חלופות 

חדשניים  כוללניות, הערכה  כלי  עם  היכרות   ,היכרות 

המשפיעים   השונים  השחקנים  עם  עבודה  וניסיון 

היכרות מוכחת עם מערכת ומושפעים מתחבורה עירונית,  

של אשכול השרון; והעתידית  בעל/ת   התחבורה הקיימת 

 שיתופי. - תהליך תכנוניאוריינטציה ל

ת ניסיון בתכנון תחבורה /בעל  –תחבורה ציבורית  ת/מתכנן 

התחבורה,  משרד  דרישות  עם  הכרות  מרחבית,  ציבורית 

בין   הקישוריות  לשיפור  שונות  וגישות  כלים  עם  הכרות 

הציבורית.  התחבורה  של  ולאופטימיזציה  האמצעים 

המשפיעים   השונים  השחקנים  עם  עבודה  וניסיון  הכרות 

 והמושפעים מהתחבורה הציבורית. 

ניסיון מוכח בהובלת תהליכי שיתוף   –משתףלתכנון    יועץ

בהובלת    בתכניות ניסיון  לצד  טווח,  וארוכות  כוללניות 

שיתוף   כלים    בתכניותתהליכי  עם  היכרות  טווח.  קצרות 

ורלוונטיים     יידוע ציבור,  /עניין   בעלי  לשיתוף חדשניים 

 תחבורתיות.  תכניותשליווה  ליועץ יתרון. והסברה

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דרוג מרכיב המחיר יתבצע כדלקמן :  . אחוז מהציון הכולל 30מרכיב המחיר יהיה  .11.7

שאר המציעים יקבלו  אחוז מהניקוד הכולל.  30ההצעה הנמוכה ביותר יקבל שווי המציע שנתן את 

 את הניקוד בגין המחיר בהתאם לנוסחה הבאה: 

  =     ניקוד מרכיב המחיר    30*      ביותרשווי הצעה הנמוך 
   שווי ההצעה הנבדקת  

 

למען הסר ספק כהצעה נמוכה תלקח בחשבון הצעה של מציע שעמד בתנאי הסף וקיבלה ניקוד  

 . איכות שלא גרם לפסילתה

  ה  כזוכ  ז  יוכר  )איכות ומחיר(  הגבוה ביותר  המשוקללהציון    בעלה  ויהי  מכרזהבתנאי    שעמד  המציע   .11.8

 . מכרזב

 מטעם האשכול   שיקולי הועדה המקצועית .12

לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם,   –כולם או חלקם  –לזמן את המציעים  האשכול הרשות בידי   .12.1

מטעם   ועדה  תדרג  ובהם  מוצריהם  יוצגו  שבה  מצגות  לערוך  התרשמותה   האשכוללבקשם    את 

 מהמציעים, מהמוצרים, והשרותיים המוצעים.  
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לוועדת המכרזים    ותעביר  ,11כמפורט בסעיף  הועדה המקצועית תמליץ על דירוג איכות ההצעות,   .12.2

  את המלצותיה. 

 

 הודעה על זכייה והתקשרות .13

 בהליך.  הנבחרה כזוכ ו שהצעת האשכול יודיע למציע .13.1

ימים ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת    10להפקיד בידי האשכול תוך    העל הזוכ .13.2

ם הערבות יהיה צמוד למדד המחירים  סכו .₪    80,000סכום  האשכול, לקיום התחייבויות המציע, ב

)להלן:   יהיו בהתאם לנוסח    (. נוסח הערבות ותנאיה"הסכם"ערבות  לצרכן הידוע במועד הקובע 

 המצורף להזמנה זו.   (4)ד מסמך המובא ב

אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח  ממועד הודעת הזכייה,    ימים  10וכה בתוך  ז כמו כן ימציא ה

 .להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישראל ( 1)דמסמך 

או בחלקן במועדן, יהא רשאי האשכול לבטל את   13.2לא עמד המציע בדרישות האמורות בסעיף   .13.3

זכייתו של הזוכה במכרז וכן יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה  

ת לאשכול( ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי  )ערבות התחייבו 

 לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם. 

תפסל הצעתו והאשכול יודיע על כך לכל הרשויות החברות  סרב הזוכה, מכל סיבה, לביצוע העבודה,   .13.4

   באשכול.

על ביצוע   .13.5 כדין  כל האישורים  כפוף לקבלת  ולקיום מסגרת תקציבית  -ההתקשרות  ידי האשכול 

 .מאושרת כדין

 שונות .14

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז על   .14.1

כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז,  

יות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה  הזכו

ואם להתקשר עם רשויות האשכול בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  

 בעתיד.  –כולן או מקצתן  –האשכול ו/או מי מטעמו ו/או רשויות האשכול 

להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  האשכול אינו נושא בכל אחריות    .14.2

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.

 

 

 בכבוד רב, 

 אשכול רשויות השרון  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 1)מסמך א

 אישור על זכויות החתימה 

 

 

 לכבוד  

 רשויות השרון איגוד ערים אשכול 

 

 

 אישור זכויות חתימה 

 

 

רו"ח** של המציע  / כעו"ד  רו"ח**, המשמש   / עו"ד   :אני הח"מ, _________________________ 

זה   ____________________ גבי ההצעה שאישורי  על  כי  בזה  ומס' התאגיד(, מאשר  )שם התאגיד 

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________  ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את   ________________

  .כל דבר וענייןשם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע ל

 

 

  ____________________     ____________________ :.תאריך

 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 

 

החשבון   רואה   / הדין  עורך  של  המכתבים  נייר  גבי  על  בנפרד,  דלעיל  בנוסח  האישור  את  לצרף  *ניתן 

 המאשר

 .נא מחקו את המיותר **
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 2)מסמך א

 תצהיר חוקי עבודה 

 

 

 תצהיר חוקי עבודה                                               

 

 בתצהיר זה: 

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

 . 1981  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   -"בעל שליטה"  

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.  - "חוקי העבודה" 

 

 

הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני  

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 אזכה במכרז, אקיים אחר האמור בחוקים הבאים:  הנני מצהיר ומתחייב כי באם .2

 . 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 . 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 .1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו •

 . 1950 - חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 . 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד  •

 . 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  •

 . 1953 -תשי"ג חוק עבודת הנוער,   •

 . 1953  -חוק החניכות, תשי"ג •

 .1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(*, תשי"א •

 . 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 . 1963  -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג •

 . 1995 -חוק הביטוח הלאומי, )נוסח משולב(, תשנ"ה •

 . 1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז   •

 .2002  -עבודה(, התשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי  •

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף   .3

 הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לרשות. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן:  .4

o   בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה  אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה

 מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

o   ,אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה

  2הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף 

זאת,   עם  יחד   ,)_________________________: החוקים  שמות  את  יפרט  )המציע  לעיל 

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה  

 האחרונה לפי חוק _______________ נעשתה בתאריך ___________. 

o ו חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה,  הנני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/א

 הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן: 

 

 עבירה על חוקי עבודה : ________________________ -

 עבירה בדין הפלילי לפי חוק : ____________________   -

והמסחר      - התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על   נקנסתי 

שקדמו    האחרונות  השנים  בשלוש  העבודה  חוקי  על  עבירה   בגין 

 להגשת ההצעה.   

 מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס )בש"ח ( __________  

 

והמסחר   .5 התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  ממינהל  אישור  אצרף  ההרשעות  לבקשתכם  בדבר 

 והקנסות כאמור או העדרם. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

 

  _______________      ______________ 

 המצהיר              תאריך              

 

 אישור

 

מר/גב'   בפני  הופיע   ___________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _____________ הח"מ,  אני 

וכי אם לא   עליו להצהיר את האמת  כי  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו  נושא   ____________

    יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.       

                                                                

            ___________ 

 דין  – עורך                     
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 3)מסמך א

 תצהיר העסקת עובדים זרים

 
 

 תצהיר העסקת עובדים זרים 

 בתצהיר זה: 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו   - "בעל זיקה" 

 שבשליטת בעל השליטה בו. או חבר בני אדם אחר 

 . 1968  –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח    -"שליטה" 

  – חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א   - "חוק עובדים זרים"

1991 . 

 

 

י  אני הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי על

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות שלהלן:  .2

o לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים. אני מצהיר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם 

o   אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי חוק

למועד   בשלוש השנים שקדמו  היתה  לא  זאת, ההרשעה האחרונה  עם  יחד  זרים,  עובדים 

נעשתה   זרים  עובדים  חוק  לפי  כי העבירה האחרונה    פני/אחרילההתקשרות. אני מצהיר 

1.1.2002. 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 ________________                                      _________________ 

  המצהיר                                                     תאריך    

 

 אישור

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' _________  

נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 חתם בפני על תצהירו זה. לעונשים הקבועים בחוק,  

 

      _____________ 

 דין  –עורך                  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 4)מסמך א

 תצהיר אי תאום מכרז 

 

 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 

זה   תצהיר  על  לחתום  כדין  מוסמך   _______________ ת.ז.   __________________________ הח"מ  אני 

הצעת   עם  למכרז    "(,המשתתף____________________________________)להלן:"בקשר 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן: המכרז )להלן: " 2/21, מכרז פומבי מס' ____________

 

 לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר   .3

 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

תף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המחירים בהצעת המשת .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.  .6

 תי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא היי .7

או   .8 עם מתחרה  כלשהו  ודברים  דין  נעשית בעקבות הסדר או  ולא  לב  הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

גול את התשובה(.  )יש לסמן בעי  נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9

 אם לא נכון, נא פרט:  

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

ות עבירות של תיאומי  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרב .10

 אם לא נכון, נא פרט: .  )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –מכרזים 

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

            

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

 _______________     __________________     _________________     __________ 

 תאריך                   שם המשתתף                שם המצהיר ותפקידו            חתימת המצהיר        
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 אישור 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני  

שמספרה   ת.ז  הנושא  להתחייב  __________________________  והמוסמך   _________________

בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 

                                                  _______________                                 __________________________ 

  תאריך                                                                                 שם מלא + חתימה + חותמת          
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 5)מסמך א

 הרשעות תצהיר העדר 

 

 

 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה   ___________ת.ז.   ____________אני הח"מ  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 

1. " )להלן:   _______________________ בשם  או  כמציע  זה  תצהיר  נותן  שהוא  המציעהנני   )"

פרסום מכרז    ( בעקבותהאשכול"המבקש להתקשר עם איגוד ערים אשכול רשויות השרון  )להלן: "

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז : "להלן) 2/21מס 

הנני מצהיר בזאת כי המציע  ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי   .2

המניות שלו ו/או מי מעובדיו ו/או מועמד התאגיד, במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית  

 שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מין.  

לא הוגשו כנגד המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי  הנני מצהיר בזאת כי   .3

 המציע, כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 
         ____________________ 
 חתימת המצהיר                  

 
 
 
 
 

 אישור
 

ביום   כי  לאשר,  אשר  הריני   ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפני,  הופיע   ,________

משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי  

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  

 פני. דלעיל וחתם עליו ב

 

 

          ____________________ 
 חתימת עורך הדין              
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 6)מסמך א

 תצהיר העדר קרבה משפחתית

 

 לכבוד  

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר האשכול

 

 הוראות הסעיפים הבאים: האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את 

 

לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין    : ")ב(  1977-לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"ז  37ס'   ▪

ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או  

לחוזה   פרט  בשמו,  או  האיגוד  למען  האיגוד,  עם  שנעשה  מהשירותים  עסק  שירות  קבלת  בדבר 

שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי  

 האיגוד.

ו   )ג( )א(  או ועדה או עובד האיגוד מחמת    רשות)ב( לא יחולו על חבר ה-הוראות סעיפים קטנים 

לו חלק או טוב בגוף משפטי שיש  בעסק כאמור  היותם בעלי מניות או חברים  ת הנאה בחוזה או 

זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף   באותם הסעיפים הקטנים, 

 ." 5%המשפטי או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש  רשות א. )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ :"חבר  122ס'   ▪

חד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד  לא

בן זוג, הורה, בן או בת,   –לענין זה, "קרוב"   ; אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה

 ".אח או אחות

ו, סוכנו או  , קרוברשותא. "חבר   :,כדלקמן  1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א 103סעיף   ▪

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם   10%שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  

בן זוג, הורה,    – מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב  

 .  "בן או בת, אח או אחות

לא יהיה נוגע    רשות בע כי פקיד או עובד  ,קו  1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א  142סעיף   ▪

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה  - ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

  עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענה".

המקומית  89סעיף   ▪ המועצות  לצו  אזוריות(א'  תשי"ח)מועצות  חבר   :,כדלקמן  1958-,  , רשות"ג. 

בהונו או ברווחיו, או   10%קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  

  – שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב  

 . "בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

אם שבנספח  בהצהרה  להודיע  מתבקש  הינך  לכך  לפי    בהתאם  משפחתית,  קירבה  לך  אין  או  ישנה 

רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול    רשותההגדרות דלעיל, עם חבר  

 .או עובד האשכול

 

 

 

 הצהרה 

 

מצהיר    ,_______ מס'  במכרז  להשתתף  המעוניין   ___________________________ הח"מ  אני 

  :ומתחייב בזאת כדלקמן

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:. .1

לי בן   )בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר .א

 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

לאחר  .ב המיותר(  את  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  לתאגיד 

בהון או ברווחים, ואין אחד    5%מור לעיל חלק העולה על  מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כא

  .מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי

מרשויות   .ג באיזו  ו/או  באשכול  העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  בן  המיותר(  את  )מחק  לי  יש/אין 

  האשכול.

לי קרב .2 יש  לפסול את הצעתי אם  של האשכול תהיה רשאית  ועדת המכרזים  כי  לי  ה משפחתית  ידוע 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 2/21מכרז מס'  

   –( 7)מסמך א

 ערבות בנקאית 

 

 : לכבוד

 השרון רשויות  אשכול 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' …………………………….. הנדון: 

 

  - _____________________ )להלן    זיהוימספר   ________________________ בקשתפי  -על
  לף אעשרים  )  "ח ש   00020, של   לסך  עד  סכום  כל  לסילוק   כלפיכם  בזה  ערבים  אנו"(  המבקשים"

עם  שקלים חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר      2/21  מס'  במכרז  השתתפותםוזאת בקשר 
  .  במסגרתו ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות -שפורסם על 

  בכתב  דרישתכם  מיום  ימים  7  תוך"ל,  הנ  לסך   עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו
  מאת  תחילה  הסכום   את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס   עליכם   להטיל   מבלי ,  אלינו  שתגיע

 . המבקשים

  דרישתכם   את  להוכיח  צורך   יהיה  ולא,  לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת   בלתי  הינה  זו  ערבות
פיה,  -על   תשלום  קבלת  לשם ,  תחילה  להגיש  חייבים  תהיו  ולא,  אחר  באופן   או,  משפטי  בהליך פיה  -על

 .המבקשים נגד  משפטית תביעה

 . תענה  לא "ל  הנ   המועד   אחרי  לנו   שתימסר  דרישה .  בכלל  ועד  10.2.2022 עד   בתוקפה  תישאר  זו  ערבות

 . להסבה או להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________________       סניף _________________ 
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 2/21מכרז מס'  

הצעת  ו  הצהרת–ב  מסמך  

 המציע 

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 א.נ., ג.
 

 והתחייבות  הצהרה
 

במסגרת מכרז   הצעתנו   בזאת מגישים , המכרז מסמכי כל את  זהירה בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר, מ" הח אנו 
 :  כדלקמן בזה ומתחייבים מצהירים,  2/21 'מס

 

  כל   את  ובדקנו,  אליו  מצורפים  שאינם  ובין   אליו   המצורפים  בין,  המכרז  במסמכי   האמור   כל  את  הבנו  .1
 .  םעליה להשפיע העלולים או/ו שירותיםה  בביצוע הקשורים הגורמים

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,   .2
ו/או   וכן בחנו את כל הגורמים  כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות  זו,  הנחוצות להגשת הצעתנו 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.    שירותיםהאחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע ה
לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  

האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה,  , אלא על  וו/או מי מטעמ וו/או עובדי האשכול
  אי   על   המבוססות   דרישות  או   תביעות   כל  נציג  ולאכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

 .  כאמור טענות  על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי  או/ו ידיעה 
 

  לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים,  שיונותיהר ,  הכשירות,  המומחיות,  הידע  בעלי  אנו .3
 . המכרז  מסמכי  לכל  בהתאם,  המקצועית  מהבחינה  והן  המימון  מבחינת  הן,  המכרז  נשוא  שירותיםה

 

  הדרישות  כל  על  עונה  זו  והצעתנו  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו .4
  נצרף   ולא  במידה  כי  לנו  ידוע.  הנדרשים  המסמכים  כל  את  מצרפים  אנו  ולראייה  המכרז  שבמסמכי

  כי  לנו  ידוע  עוד.  הצעתנו את  לפסול   עלולה המכרזים  וועדת, דלעיל  המפורטים מן אישור  או/ו  מסמך
  כל   להציג  מאיתנו  ולדרוש  או/ו  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת

,  המימון  אפשרויות,  מומחיותנו,  ניסיוננו,  כשירותנו  להוכחת  יידרש  אשר  נוסף  מסמך  /מידע
  הוועדה   רשאית,  כאמור  מסמך  או  מידע  למסור   נסרב  אם.  ב"וכיו   שירותיםה  לביצוע  התאמתנו

 .  ההצעה את  לפסול ואף  עיניה ראות לפי מסקנות להסיק
 

 .   הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים  ההתחייבויות כל את  לבצע עצמנו על מקבלים אנו .5

 

נשוא   השירותים תקשר איתנו בהסכם, נבצע את י  והאשכולהננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז   .6
בשלמו  רצון  תםהמכרז  לשביעות  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  בהתאם   ,

 . האשכול
 

לא  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם   .7
 הוזכרה במפורש במסמך זה. 

 

 .  אחרים משתתפים עם תיאום  או קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כי בזה מצהירים אנו .8
 

  יום (  תשעים)  90  במשך  תקפה  ותהא,  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתנו .9
  תוקף   הארכת  לדרוש  רשאי  האי  האשכול   כי,  לנו  ידוע .  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון   מהמועד 
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  לגרוע   מבלי  והכל,  מהצעתו  בו  שחזר  כמי   נחשב ,  לכשנידרש  זו   הצעתנו   נאריך   לא  אם  וכי ,  ההצעה
 .   דין כל  פי- על או /ו המכרז פי- על  האשכול  זכאי להם  אחרים תרופה או סעד מכל

 

  המסמכים   כל  את   נמציא,  ידכם  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו,  תתקבל  והצעתנו   היה .10
  על  והאישור,  כדין  חתום,  ההסכם  לרבות,  המכרז  למסמכי  בהתאם  להמציא   שעלינו  והאישורים

 .  ביטוחים עריכת
 

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג  מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לנו  מובהר .11
  שיגיעו   מהסכומים  האשכול   כה ני,  כך  לצורך.  ידינו  על   וישולמו   עלינו  יחולו ,  זה  חוזה  י "עפ  השירותים

 . לנו  תשלום תהווה  לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות ושעלי  סכום כל לנו

 

, מכל מין וסוג שהוא, כלפי האשכול, בכל עניין  לנו כל טענה ו/או דרישה  תהיהאנו מצהירים כי לא   .12
אנו   התמורה.  בתשלום  עיכובים  יחולו  בו  במקרה  רק,  לא  אך  לרבות  התמורה,  לתשלום  הנוגע 
נשפה   כנגד האשכול, אזי  נגיש תביעה  זאת  ובכל  זה,  ונפר סעיף  כי במידה  ומתחייבים,  מצהירים 

   גרם לה כתוצאה מכך.   ונפצה את המועצה בגין כל נזק, אובדן ו/או הוצאה שתי

 

זו מוגשת על ידי תאגיד   .13   והסמכויות   המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי   מצהירים  אנו  -ככל שהצעה 
,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו   כי ,  ההצעה  מוגשת   בשמו  התאגיד   במסמכי  הקבועות

 .  זו הצעה על  לחתימתנו הסכם או  דין פי-על מניעה כל  אין וכי
 

, אשר מהווה אינו סעד  האשכולאנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד   .14
כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד  

 משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.  
 

 כדלקמן:רותים נשוא מכרז זה, הינה בהתבסס על כל האמור לעיל ולהלן, הצעתנו למתן השי .15
כולל    )_____________________________ )ובמלים:   ₪  _________________________

  מע"מ.

יודגש, כי במסגרת הצעתנו לעיל שקללנו את מלוא הוצאותינו במסגרת אספקת השירותים נשוא  

 סף.המכרז ואנו מתחייבים לא להעלות כל דרישה לכל תמורה ו/או תשלום נו

 : זו הצהרתנו של המלאה  משמעותה את שהבנו לאחר החתום על  באנו ולראיה .16
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________ 

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________ 

 דוא"ל: ______________________  

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________ 

 :______________________ חתימה  ________   תאריך
 

 

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד   -אישור עו"ד 

)להלן:    ע.ר./ח.פ.      עו"ד של   אני הח"מ   ___________________
ה"ההמשתתף" זו  הצהרה  על  בפני  חתמו   __________ ביום  כי  בזה  מאשר   )"  

האישורים   וכל  ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי  המשתתף,  בשם   ___________________
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הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי  
 מת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. חתי

 __________________  _____________________
              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                                   תאריך

 להגשת הצעה ע"י יחיד   -אישור עו"ד 

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________  
 "( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.  המשתתף)להלן: "

 

 __________________  _____________________
              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                                  תאריך
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 2/21מכרז מס'  

   –( 1ב)מסמך 

 הערכת הצעות ספקים 

 

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 

 

 פרטים על המשתתף  .1

 

          שם המשתתף: .1.1

          ת.ז או ח.פ :  .1.2

          מען המשתתף: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים:  .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 

   3.2  ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף .2

להוכחת עמידתו בסעיף זה, יצרף המציע קורות חיים של כל אחד מאנשי צוות הליבה המוצעים, את  

 שלהלן:  התעודות המעידות על השכלתם ואסמכתאות ביחס לנסיון הנדרש, לרבות מילוי הטבלה

 

 תחבורה  מתכנן  \ערים מתכנן –ראשון  ליבה איש צוות   2.1

גבוה מוכר בישראל או תואר מקביל מוכר מחו"ל באחד  בעל תואר   • אקדמי ממוסד להשכלה 

, תכנון תחבורה, גיאוגרפיה, כלכלה, הנדסה  אדריכלות,  תכנון עריםמהתחומים הבאים לפחות:  

 תחבורה,   \אזרחית, הנדסת תנועה

ת  והמתייחס ,  בעל ניסיון מוכח בהובלת תכנית אסטרטגית לתחבורה או תכנית אב לתחבורה •

 ציבורית רב אמצעית ומקיימת. תחבורה ל

 מועמד  פרטי

 מספר שנות ניסיון   השכלה  שם המועמד המוצע  

   

 

 פירוט ניסיון  

ביצוע   מועד תאור הפרויקט  
 הפרויקט 

 פרטי קשר     מזמין העבודה 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

    

    

 

 מתכנן תחבורה ציבורית   –  שני ליבה   צוות איש 2.2

באחד    גבוהה מוכר בישראל או תואר מקביל מוכר מחו"לתואר אקדמאי ממוסד להשכלה  בעל   •

 הנדסה. כלכלה,  מהתחומים הבאים לפחות: גיאוגרפיה, תכנון ערים, תכנון תחבורה, 

עבודה    שנים בתכנון תחבורה ציבורית. יש להציג ניסיון  3ניסיון מקצועי מוכח של לפחות  בעל   •

פרויקטים שונים בתחום    3שום של לפחות  הכולל הובלת תהליך התכנון ו/או ליווי של תהליך היי

 . התחבורה הציבורית

 מועמד  פרטי

 מספר שנות ניסיון   השכלה  שם המועמד המוצע  

   

 

 ניסיון    פירוט

מועד ביצוע   תאור הפרויקט  
 הפרויקט 

 פרטי קשר     מזמין העבודה 

    

    

    

 

 משתף  לתכנון יועץ   - שלישי ליבה צוות איש  2.3

פרויקטים    3ניסיון מוכח בתהליכי שיתוף ציבור בתוכניות עירוניות או תחבורתיות במסגרת  בעל   •

ב להיבטים    10- לפחות  התייחסות  יש  ובו  אחד  פרויקט  לפחות  מתוכם,  האחרונות.  שנים 

 תחבורתיים. 

 מועמד  פרטי

 מספר שנות ניסיון   השכלה  שם המועמד המוצע  

   

 

 ניסיון    פירוט
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

מועד ביצוע   הפרויקט   תאור
 הפרויקט 

 פרטי קשר     מזמין העבודה 

    

    

    

 

 

      

 שם המציע: _____________________ 

      
 ____________ חתימת וחותמת המציע:      

         
 תאריך: _______________________      
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 הצעה מילולית 

 

 מילולית  הצעה

 )לא כולל דפי קורות חיים ופירוט ניסיון ועבודות(  עמודים 10 עד –  יש לצרף הצעה מילולית

 :  להלן  המפורט  ולרבות  האסטרטגית  התוכנית  הכנת  לצורך  המציעכלול את כל שנדרש לשיטת  ת  הצעה  ה

   -: עבור כל אחד משלושת חברי הצוות   (( 1ומסמך ב ) לעיל   3.2פירוט צוות הליבה )ראה סעיף   .1

הגשת קורות חיים, תארים אקדמיים, ניסיון מקצועי ורשימת עבודות קודמות, תוך התייחסות  

  )תחת "ניסיון מקצועי"(.  11.6המפורטים בסעיף לפרמטרים  

 אין צורך להגיש את המסמכים עבור צוות היועצים אך ניתן לצרף הצעה ראשונית בלבד.

תוכניות אב/אסטרטגיות או עבודות דומות שביצעתם בשנים    :ניסיון מוכח בעבודות קודמות .2

את  בקצרה  תארו  נוספים.  ובתחומים  והמקיימת  הציבורית  התחבורה  בתחום  האחרונות, 

 העבודה וציינו את פרטי מזמין העבודה )איש קשר, מספר טלפון(.  

התחבורה  יש לתאר את האתגרים וההזדמנויות המרכזיים המאפיינים את    הגישה התכנונית: .3

 הציבורית באשכול השרון. 

  ,4בסעיף    'גמסמך  במפרט  : התייחסות למרכיבי העבודה המוצעים  מתודולוגיה ותכולת עבודה .4

אחד   בכל  להפעיל  שמתכוונים  העבודה  שיטות  פירוט  בתכולה.  שינויים  להציע  אפשרות  תוך 

והצעה    לצורך לימוד המצב הקיים, גיבוש האסטרטגיה ובחירת אמצעי יישום  משלבי העבודה

 : הבאים לדגשים  לב תשומת מתן תוךזאת  .ללוח זמנים על פי אבני הדרך

בעיותל .2.1 והגדרת  הקיים  המצב  הקיים    :ימוד  המצב  ילמדו  שבו  האופן  את  להציע  יש 

והמגמות העיקריות בתחום התחבורה הציבורית,  כיווני חקירה ובדיקות שיבצע הצוות  

לסקרים  דוגמאות  לפרט  יש  הפרויקט.  של  הראשונים  העבודה  חודשי  במהלך  הזוכה 

את  ולהסביר  הקיים  המצב  ללימוד  חיוניים  הם  כי  סבור  שהצוות  וחדשים  קיימים 

 ותם לעבודה המתוארת. חשיב

המיידי .2.2 לטווח  ובחירת    :המלצות  ישימות  לבחינת  קריטריונים  או  כלים  שני  להציע  יש 

 ; הפרויקטים

: יש להציע את המתודולוגיה לגיבוש האסטרטגיה  הכנת תכנית אסטרטגית ותכנית יישום .2.3

  ;ותכנית הפעולה

נוספים: .2.4 יועצים  נו  פירוט  יועצים  להציע  רשאי  ההצעה  מגיש  עלות  המתכנן  ללא  ספים, 

תידרש  שבו  השלב  את  ולציין  לנמק  יש  לעבודה.  לתרום  יכולים  שלהערכתו  נוספת, 

 מעורבותם. האשכול אינו מתחייב לאשרם. 
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כלים: .2.5 ארגזי  של  אפשריים  אפיון  כלים  ארגזי  של  וכללית  ראשונית  סקירה  להציג   יש 

  3  רטים בסעיף, כמענה למטרות העבודה ולנושאים המפוולהתייחס גם לדוגמאות מהעולם

 .  'גמסמך למפרט 
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 2/21מכרז מס'  

 מפרט השירות  – ג'מסמך 

 

 

 השירות   טמפר – ג' סמך מ

ותכנית יישום אזורית עבור  להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית 

 אשכול השרון

 

 מטרות העבודה   .1

ביוזמת הרשויות ובהובלת האשכול לשיפור התחבורה    Bottom-Upאזורית    תחבורה  תכניתגיבוש   •

 הציבורית והנגישות אליה 

 בתחבורה שיכוונו את עבודת האשכול בתחום אסטרטגיה ומטרות אזוריות מוסכמות קביעת  •

 מיפוי והנגשת התכניות התחברותיות המקודמות, שיפור הסנכרון וניתוח ההמלצות   •

 ים שיש בתוכניות הקיימות זיהוי צרכים מהשטח ופער •

קצרגיבוש   • טווח  ליישום  המלצות  המלצות  הפעלה    וכן  מכרז  התחבורה    2023לקראת  משרד  של 

 למפעיל תחב"צ באשכול השרון 

 המלצות ליישום טווח בינוני ארוך גיבוש  •

 התוצרים העיקריים הנדרשים   .2

 מכלל המקורות הרלוונטים   איסוף, מיפוי וניתוח מידע •

 קהילת המשתמשים ושיתוף שלאיסוף מידע   •

 פעולות ישימות לקידום בטווח המיידי  \המלצות אופרטיביות לפרויקטים •

 למפעיל תח"צ באזור  2023 המלצות לקראת מכרז הפעלה •

לטווח זמן הקצר ולטווח הביניים אשר תפרט  ותכנית פעולהלתחבורה ציבורית  תכנית אסטרטגית •

לשיפור   והפעולות הנדרשות  לוחות  את הפרויקטים  הציבורית, קביעת סדרי עדיפויות,  התחבורה 

 זמנים, סינכרון בין פרויקטים, אחריות, משאבים נדרשים ומקורות מימון אפשריים. 

 של יישום התכנית.  תכנית לניטור ובקרה •
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 ת רשימת התחומים להתייחסו .3

 על התכנון במסגרת ההצעה להתייחס לכל הנושאים הבאים:

הציבורית  שיפור   • התחבורה  שירות  היבטיםוטיוב  תחנות   -)במגוון  איכות,  זמינות,    תדירות, 

ורכבת משרד  אוטובוס  של  השרון  אשכול  תחב"צ  למפעיל  מכרז  לקראת  במיוחד  וכו'  קווים   ,

    (2023-התחבורה ב

 לדוג' טיפול בתחנות קצה, מסופים וחניוני לילה, נת"צים   -לתחבורה ציבוריתקידום תשתית  •

 כולל התייחסות להיבטי תדמית, שיווק, חינוך   -בתחבורה ציבורית לעידוד השימוש  פעולות •

 בחינת התכנות מערך שאטלים אשכולי כולל  -שיפור ההגעה לתחנות רכבת ואזורי תעסוקה •

• Last Mile גלגלי )אופניים וקורקינטים(  -קידום היבטי תשתית ושירות לרכב דו -ליוממות 

 )תוך התייחסות לקהלים שונים( ה שינוי הרגלי נסיעפוטנציאל ל •

 

 *מגיש ההצעה רשאי להוסיף נושאים רלוונטים נוספים בהצעתו 

 שלבי העבודה, תכולה ואבני דרך לתשלום   .4

 תשלום תוצרים פירוט אבני הדרך  שלב 
  -א שלב

זיהוי  
וניתוח  
בעיות  

 והזדמנויות

ואיסוף   מיפוי 
 הנתונים  

איסוף נתונים, מיפוי וניתוח המצב 
 קיים: 

תכניות ממשלתיות משרד התחבורה,   -
 נתיבי איילון וכו' 

תכניות עירוניות כולל פגישות עם   -
 נציגי כל הרשויות  

איסוף מידע רלוונטי ממאגרי מידע   -
שונים ובחינה השוואתית בין רשויות  

 האשכול על המצב הקיים

וניתוח   תאור 
 המצב הקיים 

10% 

מידע   איסוף 
מקהילת  

 משתמשים

הגדרות מטרות למידע שיש לאסוף  
הכנת  ומהמשתמשים לצורך התכנית 

סל שיתוף ציבור לאשכול ולרשויות  
הוועצות   \קבוצות מיקוד \)סקרים
 סדנאות וכדו'(  \מקוונת

כלים   סל 
ופלטפורמה  

ציבור   לשיתוף 
לועדת   שיוצג 

 ההיגוי 

  

איסוף וניתוח המידע מהמשתמשים  
ממקורות  וסנכרון עם המידע שנאסף 

 אחרים 

ניתוח   דו"ח 
משיתוף   מידע 

 הציבור 

10% 

המידע   ניתוח 
פערים,   וזיהוי 

בעיות  
 והזדמנויות 

זיהוי בעיות והזדמנויות קיימות   -
 וחזויות בתחום התחבורה הציבורית  

זיהוי    -הקיימות ניתוח התכניות -
פערים תכנוניים וכן פערים לגבי צרכים  

ובעיות שלא מקבלות מענה בתוכניות  
 היום 

ניתוח ההמלצות של התכניות   -
 סטטוס, חסמים, וכו'  -הקיימות

זיהוי תחומי פעילות מועדפים לטווחי   -
 הזמן השונים 

זיהוי אזורים ואתרים להתמקדות,   -
 בעלי משמעות תחבורתית  

 10% דו"ח מסכם  



 

 56 מתוך   35 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

  -שלב ב
גיבוש  
תוצרי  
עבודה  

 ראשונים 

  

המלצות  
לפרויקטים  

ופעולות  
לטווח   ליישום 

 המיידי  

המלצות ראשונות למספר פרויקטים   -
בהובלת האשכול בעלי ישימות גבוהה  

כולל התייחסות לפרקטיקות מוצלחות  
 מהעולם 

כל אחד מהפרויקטים המוצעים   -
יפותח ויכלול תכנון ראשוני, הערכת  

משאבים נדרשים, תכנית פעולה,  
 ותאור תרומת הפרויקט. 

המלצות  
לפרויקטים  

קידום מיידי ע"י  
לפי   האשכול 

 הנ"ל 

30% 

המלצות לשיפורים לתחבורה 
   2023הציבורית לקראת מכרז הפעלה 

המלצות   
לקראת   ובקשות 

כולל    2023מכרז  
למשרד   הצגה 

 התחבורה 
  -שלב ג
תכנון  

 אסטרטגי 

בהתבסס על איסוף וניתוח המצב,   
תחומי הפעילות ואזורים להתמקדות  

ובהתחשב בפרויקטים המומלצים )לפי  
שלב ב'( תגובש האסטרטגיה האזורית  

 לתחבורה ציבורית:  
יקבעו מטרות ויעדי התכנית, תוך   -

 התחייסות לטווחי הזמן 
יוגדרו מדדי הצלחה ראשיים   -

)אינדקטורים שישמשו לבחינת חלופות  
 ולמעקב ובקרה אחרי ביצוע התכנית( 

 יוחלט על תחומי הפיעלות המועדפים  -
יפותחו חבילות אפקטיביות של   -

פעולות ואמצעי יישום בצורה ראשונית  
 לבחינה ולדירוג ועדת ההיגוי 

מסמך  
 אסטרטגי 

10% 

  -דשלב 
תכנית  
 פעולה 

תכנית   הכנת 
 פעולה 

חבילה של פעולות,  \רשימה -
פרויקטים ואמצעי מדיניות ודירוגם  

ע"פ קריטריונים )תרומה, זמינות,  
כדאיות כלכלית, שלביות, יישימות,  

 דחיפות, עדיפות( 
הפעולות ואמצעי היישום יחולקו   **

לאמצעי יישום באחריות ובהובלת  
האשכול ואמצעי יישום שאינם 

באחריות הישירה והבלעדית של 
   האשכול

תכנית הפעולה תפרט את סדר  -
הביצוע לטווח הקצר והבינוני ותכלול  

גם אומדן ראושני של משאבים 
נדרשים ככל שניתן, הקשר והתניות  

פעולות וקשר עם  \בין הפרויקטים
 פרויקטים חיצוניים 

פעולה   -תכנית 
פרויקט   \לכל 

יישום   אמצעי 
"כרטיס   יהיה 

 פרויקט" 

20% 

ניטור     תכנית 
 ובקרה 

תוכן תכנית להערכה, בקרה וניטור  
ביצועי תכנית התחבורה לצרכי מעקב,  
בקרה ועדכון . יוצעו במסגרתה שיטות  

חדשניות לאיסוף מידע לצורכי בקרה  
 וניטור. 

ניטור    תכנית 
 ובקרה 

   -שלב ה
הצגת  
תוצרי  

העבודה  
 ואישורם 

לבעלי עניין מרכזיים   הצגת התכנית  
 לשם קבלת משוב והערות 

 תיקוניים ושינויים על בסיס המשוב  

מסכם    דו"ח 
התכנית   אישור 

 בועדת ההיגוי  

10% 
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 תקופת ההתקשרות  – לוח זמנים  .5

הנדרש   .א הסופי  התוצר  לקבלת  ועד  ההסכם  חתימת  מיום  תהא  של  ההתקשרות  רצונו  לשביעות 

לשביעות רצונו של האשכול  של התוכנית האסטרטגית  הזוכה יתחייב להגיש נוסח סופי  האשכול.  

 חודשים ממועד הודעת הזכייה.    18בתוך 

יום מראש, ללא    30  לזוכההא רשאי להפסיק את ההתקשרות ע"י משלוח הודעה בכתב  י  האשכול .ב

הא חייב בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום   יצורך בנימוק ומבלי ש 

 . עד למועד הפסקת ההתקשרות שלבי העבודה שבוצעו ואושרו על ידי האשכול,עבור 

  לעיל.  4 על פי אבני הדרך המפורטים בסעיף הצעה ללוח זמניםעל המציע לכלול בהצעתו  .ג

 צוות העבודה   .6

והוא כולל את בעלי    "צוות הליבה"צוות התכנון לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה יקרא להלן   .א

ויועץ   מתכנן עירוני, מתכנן תחבורה ציבורית  \מתכנן תחבורה שהינוהתפקידים הבאים: ראש צוות 

 .  משתףלתכנון 

ההתקשרות של האשכול תהיה עם משרדו של ראש הצוות. תדרש מעורבות אישית של מנהל המשרד   .ב

 בביצוע העבודה והתחייבות לכך. 

סעיף    לפי  על המציע לצרף להצעתו את פרטי חברי צוות הליבה ולהוכיח את עמידתם בתנאי הסף .ג

 .  לעיל 3.2

( הכוללים בין היתר את  "צוות היועצים"בנוסף, יידרש המציע להעמיד חברי צוות משלים )להלן:   .ד

 כלכלן.   \, יועץ כלכליושיווקי יועץ אסטרטגי בעלי התפקידים הבאים:

חברי הצוות המשלים שאינם חברי צוות ליבה, יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה, ואין צורך   .ה

להציגם במסגרת ההצעה למכרז זה. על הספק הזוכה להציג יועצים אלו לאחר זכייה במכרז וכתנאי  

 לתחילת ביצוע השירותים הנדרשים 

מספר אפשרויות עבור מי  לאשכול השרון שמורה הזכות הבלעדית לבקש מהספק הזוכה להעמיד   .ו

מצוות היועצים ולקבל החלטה על סמך ראיון משותף לגבי זהות היועץ. כמו כן, לאשכול שמורה  

הזכות לסרב לאשר מי מחברי הצוות המשלים, והזוכה מתחייב להעמיד חבר צוות משלים מתאים  

 לשביעות רצון האשכול העומד בכל הדרישות. 

החליף אחד או יותר מהיועצים, בכל אחד משלבי העבודה,  אשכול השרון רשאי לדרוש מהזוכה ל  .ז

במידה וימצא לנכון להורות כך, בין היתר בשל ניסיון שאינו מתאים, אי עמידה בלוחות זמנים, אי  

ציון   באותו  ולפחות  לתפקיד  הרלוונטיים  הסף  תנאי  בכל  יעמוד  המחליף  היועץ  וכיוצ"ב.  זמינות 

 .שהוחלףבאמות המידה שהוצגו עבור חבר הצוות 

 לאשכול תהיה הזכות לדרוש שינוי של הרכב היועצים בכל שלב משלבי ההתקשרות  .ח
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 חברי צוות הליבה:   6.1

הצוות • פרויקט  \ראש  תחבורה   יהיה  -מנהל  מתכנן  או  ערים  מתכנן  הבאים:  מהשניים   אחד 

ועד   מתחילתו  התהליך  הובלת  על  אחראי  הצוות  ראש  להלן(.  מתואר  כמתכננים  )שתפקידם 

בצוות העבודה עצמו והן מול האשכול. ראש הצוות הוא גם המתכלל של העבודה.  השלמתו, הן  

וניהול הדיונים בצוות העבודה, כתיבת התוצרים האינטגרטיביים, הגשת  בין תפקידיו, הכנת 

 התוצרים והצגתם לועדת ההיגוי 

תחבורה • עירוני  \מתכנן  מרכיביה.    -מתכנן  כל  על  העבודה  את  מקצועית  וינחה  עבודת  ילווה 

בניתוח תתמקד  הקיים  המתכנן  ברשת;   ,במצב  חוסרים  זיהוי  ההזדמנויות;  ומרחב  המגמות 

כמותי של השפעותיהם ; הכנת המלצה על הפתרונות לשיפור התחבורה הציבורית, לרבות ניתוח  

   מתווה פעילות הכולל  תבחנים ומדדי הצלחה -קווים מנחים

ציבורית • תחבורה  והתחנות,    –   מתכנן  הקווים  הציבורית,  התחבורה  רשת  לתכנון  יתייחס 

ויגבש המלצות  של התח"צ;    הקישוריות בין האמצעים השונים וזמינות; יתייחס לאופטימיזצי 

 בהתאם למפורט בתכולת העבודה.  

לעיל(    4יתמוך במרכיבים הרלוונטיים בשלב א' של העבודה )כמפורט בסעיף    -יועץ לתכנון משתף •

וכן בשלבים נוספים לפי הצורך. היועץ יציע אסטרטגיה לשיתוף בתכנית זו, בין היתר כמפורט  

לעיל, ויוביל את מהלכי השיתוף וההסברה בתיאום עם האשכול והגורמים ברשויות    4בסעיף  

 האשכול.   

 

 יועצים: צוות  6.2

המכיר את עולם המוביליטי היטב בארץ ובעולם. היועץ ילווה את    –  ושיווקי  ועץ אסטרטגיי •

העבודה ובמסגרת תפקידו גם יציע בתכנית שיתופי פעולה עם גורמים נוספים ממגזרים שונים  

 ות לבעלי העניין. ההמלצ \. היועץ יתייחס גם להיבטים של שיווק הפרויקטיםמגזר עסקי()כולל 

ביעוץ אסטרטגי  ניסיון:דרישות   מוכח  ניסיון  בעל  של    ושיווקי  היועץ    3לתכניות תחבורתיות 

 שנים לפחות 

כלכלי • בדיקת    -כלכלן  \יועץ  על  אחראי  המוצע.  התכנון  של  הכלכליים  ההיבטים  על  אחראי 

המשמעות הכלכלית והכדאיות של הפרויקטים המוצעים, בניית מודלים כלכליים והתייחסות  

 ם הנדרשים. משאביעלויות ולל

ניסיון: יהיה    דרישות  ניסיון  ויהיה  בעל תואר אקדמי בכלכלה או במינהל עסקים  היועץ  בעל 

 תכנית תחבורתית אחת.  מבניהן לפחות   תכניות 3בליווי ויועץ כלכלי עבור לפחות 

 מלכ"ר בתחום התחבורה.  למען הסר ספק יובהר כי היועצים מטעם המציע, יכול שיהיו גוף  •

בתמורה הכוללת  מגיש העבודה רשאי להציע יועצים נוספים כחברים בצוות המשלים ללא שינוי   •

מסמך  ת הצורך ביועצים אלו בפרק המתודולוגיה המוצעת )ראה  . יש לנמק אשהוצעה על ידו

 (.עילל (2ב)
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 שותפים: .7

תקודם תוך שיתוף שחקני מפתח ובעלי עניין המשפיעים ומושפעים מתכנון התחבורה בעיר.    התכנית  .א

ע"י   התכנית  וקבלת  בה  שיוצעו  הפעולות  של  והאפקטיביות  הישימות  את  להבטיח  מנת  על  זאת 

 הרשויות החברות באשכול והציבור והפרויקטים שייגזרו ממנה בעתיד. 

 היגוי וליווי  7.1

 ת האשכול יובילו במשותף את התהליך.צוות התכנון שייבחר וצוו •

התכנית    את  , תלווהו/או מי מטעמם  מראשי הרשויות באשכולשתהיה מורכבת  ,  היגויוועדת   •

בכל אבני הדרך המרכזיות, ותאשר את המסמכים העיקריים: התכנית האסטרטגית ותוכניות  

 הפעולה.  

נציגים  • יעבוד מול  גורמי מקצוע מכל אחת מרשויות    \בתהליך העבודה השוטף צוות התכנון 

 האשכול וידרש לקיים איתם פגישות ולשמור על קשר לאורך התהליך. 

 תכנון משתף קהילת משתמשים 7.2

ולכן   • המשתמשים  מציבור  והפערים  הצרכים  את  בלשמוע  גדולה  חשיבות  רואה  האשכול 

 עו לשלב תכנון משתף בתוך התהליך.  האשכול וצוות התכנון יצי

יוצגו   • אשר  משתף  לתכנון  ופלטפורמה  מגוון  כלים  סט  יגבש  האשכול  עם  יחד  התכנון  צוות 

 לחברי ועדת ההיגוי.  

הרשויות שיבחרו להשתתף יעמידו נציג מטעמם לסיוע בהליך שיתוף הציבור ויתחייבו לשתף   •

 פעולה במה שנדרש.

 האשכול וגם  מול הרשויות.   ויעבוד יחד עם ליבהוות היהיה חלק מצ ף משתיועץ לתכנון  •

 שיתוף בעלי עניין נוספים  7.3

במסגרת איסוף המידע וכן בהתאם למטרות שיוגדרו יתבצע שיתוף של בעלי עניין נוספים; משרד  

התחבורה   בתחום  הפעילות  אזרחית  חברה  וארגוני  עמותות  איילון,  נתיבי  ושותפים  התחבורה, 

 נוספים שיהיו בהתאם לצרכים

 זכויות קניין  .8

)להלן:  י  אשכול 8.1 הזוכה  המתכנן  עם  זו  התקשרות  בתוצרי  שימוש  כל  לעשות  רשאי  היה 

, לרבות לפרסם ו/או  ו"התוצרים/ התכנון"(, כולם או חלקם, בכל מקום ובכל זמן כראות עיני

בכל   לנכון  שתמצא  למי  מקצתם  או  כולם  התוצרים  במה  למסור  לערוך/לבצע  ו/או  דרך, 

מהתוצרים שינויים קטנים כגדולים, ו/או לבצע חלקים בלבד מהתוצרים, אם בכלל, והכל לפי  

הבלעדי, וללא כל צורך בקבלת הסכמת המתכנן וללא כל תשלום נוסף למתכנן ו/או    ו שיקול דעת

 בגין כך.  אשכוללמי מטעמו, ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ה

לעשות במה    האשכולעם המתכנן משום חובה על    אשכולכמו כן יובהר, כי אין בהתקשרות ה 8.2

מהתוצרים שימוש לעתיד לבוא בכל צורה ו/או בכל דרך שהיא, ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או  

 תביעה ו/או דרישה כנגד ה בגין כך.  
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כי למתכנן אין ולא תהיה בשום    מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד אחר שבדין, מוסכם 8.3

מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא לגבי מה מהתוצרים שיתקבלו במסגרת  

עמו, וכי לא יהיה זכאי לשום פיצוי ו/או לתשלום נוסף בגין כל שימוש    אשכול התקשרות זו של ה

ים שהעביר המתכנן  ו/או מי מטעמה בקשר עם מה מהתוצר  אשכולשיעשה, אם יעשה, על ידי ה 

 במסגרת התקשרות זו.  מו ו/או למי מטע  אשכולל

הזכות הבלעדית להכריע על ביצוע/יישום התכנון כולו או חלקו,  אשכול למען הסר ספק, בידי ה 8.4

על שלבי ביצועו, אם בכלל, ומועדיהם, על עריכת שינויים טכניים ו/או מהותיים בתכנון, והכל  

יב, אילוצים כאלו ואחרים של גורמים פנימיים ו/או חיצוניים  , ולרבות שיקולי תקצולפי שיקולי 

, תוצאות הליך שיתוף הציבור, הנחיות/ החלטות של וועדות התכנון השונות וכדומה,  אשכולל

 ואין ולא תהיה למתכנן ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך .  

  אשכול רשויות השרון הבלעדי של    וה יהיה רכושיובהר, כי התכנון אשר יבוצע ע"י המתכנן הזוכ 8.5

אשכול  ולא תשמרנה זכויות קנייניות, זכויות יוצרים או כל אמצעי אחר אשר יצמצם את יכולת ה

או    ולעשות שימוש, לבטל, לבנות ו/או להרוס לאחר מכן את אשר נבנה על בסיס התוכניות על יד

 ו. ע"י מי מטעמ 

 איש צוות מטעם המתכנן הזוכה בתאום עמו.  תהיה הזכות לדרוש שינוי של אשכולל 8.6

תנאי   8.7 את  קרא  כי  המתכנן  מטעם  אישור  מהווים  הצעה  והגשת  זו  לבקשה  הענות  כי  יובהר 

 הבקשה, וכי הוא מסכים לכולם ומאשר כי הנו עומד בכל הדרישות המפורטות. 
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 2/21מכרז מס'  

 הסכם  –ד מסמך 
 

 

 ותכנית יישום אזורית   לתחבורה ציבוריתלהכנת תוכנית אסטרטגית  סכםה

 

 2021ביום _______ לחודש _______ שנת ________שנערך ונחתם ב

 

 אשכול רשויות השרוןבין :

 "(המזמינה )" 

 מצד אחד         

 

 

  :לבין 

 שם :  ______________________  ח.פ./ת.ז. :  _______________ 

 ________________________________ כתובת :  

 טלפון : ______________  נייד :  ________________

         "( נותן השירות)להלן " 

 מצד שני         

 

 

  ותכנית להכנת תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית  מעוניינת בקבלת שירותים    והמזמינה  הואיל 

"( והכל בהתאם ועל סמך מכרז השירותים"  -)להלןיישום אזורית עבור אשכול רשויות השרון  

 "(;   המכרז " – )להלן  למסמכי המכרזמסמך ג' לרבות מפרט השירותים  2/21מס' 

 

הזוכה    והואיל:  ההצעה  היא  השירותים  נותן  והצעת  המכרז  במסגרת  הצעה  הגיש  השירותים  ונותן 

 ; בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ________, במכרז

 

ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לספק את השירותים נשוא חוזה    והואיל: 

 ;זה, כמפורט בחוזה על נספחיו, ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין

 

ונותן השירות מצהיר בזאת שהינו מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים      והואיל

 ; המזמינהושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של 

 

הנוגע למתן      והואיל וחובותיהם בכל  זכויותיהם  להסדיר את יחסיהם ההדדיים,  והצדדים מעוניינים 

  הסכם זה.   השירות נשוא
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 :  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן

 מבוא .1

 מבוא להסכם זה, והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ה .1.1

 ההסכם המנוסח בלשון זכר, מיועד לשני המינים כאחד.  .1.2

 ההתקשרות .2

נשוא הסכם    יםביצוע השירותלנותן השירות ונותן השירות מקבל על עצמו, את  מוסרת בזה    המזמינה .2.1

 זה, הכול בהתאם להוראות ההסכם ותנאיו. 

 ם הסכהשרותים נשוא ה .3

המצורף    יםהשירות  .3.1 הביצוע  שירות  למפרט  בהתאם  השירות,  הנותן  ידי  על  יינתן  ג' מסמך  כאשר 

 .  ( להסכם4ד) כנספח, אשר יצורף  למסמכי המכרז

או למי שיוסמך מטעמו,  ו/או מי מטעמה לנותן השירות    המזמינהבהתאם לדרישות    נויינת  יםהשירות  .3.2

 ככל שיידרש ובכפוף להוראות כל דין.

  נותן השירותיםהצהרות  .4

 מצהיר ומאשר בזאת כי:  נותן השירותים

וכל מסמך נלווה ו/או נחוץ  לצורך הבנתם ו/או    מכרז מצהיר כי קרא את מסמכי ה  נותן השירותים .4.1

שבמסמכי   והדרישות  התנאים  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי  ביכולתו    מכרזה פירושם,  יש  וכי 

הדרוש   כל  את  ולבצע  ציבוריתלקיימם  לתחבורה  אסטרטגית  תוכנית  הדרישות  להכנת  פי  על   ,

 . ובמועדים שנקבעו   הסכםוב  מכרזהוהתנאים המפורטים במסמכי 

הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים    נותן השירותים  .4.2 הפיננסית,  היכולת  לו את  יש  כי  מצהיר 

והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ולשביעות רצונה המלא  

 . המזמינהשל 

מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע    הסכםעל פי ה  מתן השירותיםמצהיר כי ידוע לו כי    נותן השירותים  .4.3

והוא מתחייב למלא אחר   ומהימנות  גבוהה של אמינות  וכן שמירה על רמה  למידע שיגיע לרשותו 

ולמלא אחר כל התחייבויותיו במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על    הסכםביצוע הוראות ה 

 הוראות כל דין לרבות אך לא רק, כל דבר חקיקה הנוגע לצנעת הפרט. 

זה מהווה תמורה מלאה והוגנת לביצוע    הסכםמצהיר כי התמורה שתשולם לו על פי    נותן השרותים .4.4

 . מכרזהתחייבויותיו בהתאם למסמכי ה כל

תבחר לעבוד   שהמזמינהמתחייב לשתף פעולה בצורה טובה ובאופן מלא עם כל גורם  נותן השרותים .4.5
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 עימו ו/או לבוא עימו בשיתוף פעולה. 

על ידו כולל ביצוע פעולות והנחיות שקבע    שמתן השירותיםר ומאשר כי ידוע לו  מצהי  נותן השרותים .4.6

כל מוסד קובע אחר,  הרשויות המקומיות ו/או  או    המדינה ו/או מוסדות התכנוןאו רשויות  ו/  המחוקק 

במועדים שיקבעו    ,וכי פעולות אלה תבוצענה על ידו בהתאם להוראות כל דין וחוקי מדינת ישראל

 מתחייב לבצע שינויים אלה במועד וללא כל תמורה נוספת.   הנ"ל ונותן השירותיםהגורמים ע"י 

כי לא קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר  מצהיר    נותן השירותים .4.7

התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים והוא לא יפעל בניגוד אינטרסים ליתן  

 עוץ כאמור בהסכם זה.שירותי יי 

כי השיקולים והקריטריונים לפיהם ייתן נותן השירות את חוות דעתו  הינם  מצהיר    נותן השירותים .4.8

   מקצועיים ותמי לב.

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע    נותן השירותים .4.9

 .  המזמינהבמעמדו כקבלן עצמאי כלפי  

וכי לא   ,מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה  נותן השירותים .4.10

כלשהו, שהותר לו    יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה

בכל דבר ועניין שבחוזה   למזמינהלהעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית 

 זה. 

מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ובעלי   נותן השירותים .4.11

העובדים מיומן ומתאים לביצוע  המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות    ו/או רשיונות,  הסמכה

 .כל העבודות /ואו השירותים הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה

 נותן השירותים התחייבות  .5

השירותים .5.1 כל    נותן  את  לבצע  בצורה    העבודותמתחייב  ובהתאם    יסודיתהדרושות,  ומקצועית 

 להוראות המקצועיות. 

התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות  מתחייב למלא את    נותן השירותים .5.2

 במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

כן    נותן השירותים  .5.3 קיבל הוראה לעשות  יחל בביצוע העבודה בטרם  עבודה  לא  ללא קבלת הזמנת 

 .  מאושרת וחתומה על ידי מורשי החתימה של המזמינה

להסכם    ( 3כנספח ד) עמוד בלוח הזמנים שאושר על ידי המזמינה ויצורף  נותן השירותים מתחייב ל  .5.4

 .זה

כפי שיהיו מעת לעת וזאת    רשותמתחייב לפעול בהתאם להנחיות, נהלים וקביעות ה  נותן השירותים .5.5
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 . רשותמבלי שהדבר גורע מאחריות ו/או יוצר יחסי עובד מעביד בינו לבין ה

 .אצל המזמינה מיםהקיי  העבודהי  נוהלל יהיה מחויב לציית   נותן השירותים .5.6

המזמינה ו/או הרשויות המקומיות    המופיעים ברשומותמתחייב לשמור את הפרטים    נותן השירותים .5.7

 .  המזמינה, אלא באישור בכתב ומראש של ולא להעבירם לצד ג' כלשהו ,בסודיות החברות באשכול

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול    למזמינהמתחייב להודיע    נותן השירותים .5.8

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו  

  .לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה

ומיומנים    נותן השירותים .5.9 עובדים מקצועיים  של  בזאת להעסיק מספר מספיק  לתפקידם  מתחייב 

ועל פי המפורט במפרט השירותים    ובעלי כל הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה

 .)מסמך ג למסמכי המכרז( ובהתאם להצעתו במכרז, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות

עובדי   .5.10 של  הביצוע  מרמת  או  התנהגותם,  או  מתפקודם  מרוצה  יהיה  לא  והממונה  נותן  במידה 

,  המזמינה, לבקשת  נותן השירותים  , יחליףהמזמינההעומדים בקשר עם   מי מטעמו  השירותים ו/ואו

 . המזמינההמלאה של ה  את העובדים בעובדים אחרים בתוך שבוע לכל היותר, לשביעות רצונ

השירותים, וישלם    מתן נותן השירותים מתחייב למלא הוראות כל דין קיים ו/או עתידי בקשר עם   .5.11

, במשך תקופות  והמוטלים עליו לצורך מתן השירותים יטלים הנדרשיםאת כל המסים, האגרות והה 

 ההתקשרות לפי הסכם זה. 

נכונות הצהרותיו   .5.12 לו שאי  ידוע  כי  נותן השירותים, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, 

בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את המזמינה במלוא הסעדים  

 לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים. העומדים 

נותן השירותים אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה כולו, או חלקו,   .5.13

או כל טובת הנאה לפיו ו/או זכות מזכויותיו ו/או חוב מחובותיו ו/או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י  

 אדם או תאגיד אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה.  חוזה זה, לכל

 

 השירותים   מתן .6

בנספח  מפרט, כאמור  ול  , למועדיםאת השירותים, בהתאם לדרישות  לבצענותן השירותים מתחייב   .6.1

 .  ובהזמנת העבודה החתומה  להסכם ( 4ונספח ד) (3ד)

השירותים   .6.2 על  יבצענותן  שייקבע  כפי  ובמועד  לו  תורה  שהמזמינה  במקום  השירותים    ידה-את 

 .  ובתיאום עם המורשים מטעם המזמינה

 שולמו על ידו. והן י  נותן השירותים ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה .6.3

. ככל  ךביצועם או בסמוך לכנותן השירותים מסכים, כי השירותים יבדקו על ידי המזמינה במועד   .6.4
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תודיע המזמינה  בביצוע השירותים,  שיוחלט על ידי המזמינה כי קיים פגם או ליקוי או אי התאמה,  

    . הצורך בתיקונם ונותן השירותים מתחייב לתקנם לאלתרלנותן השירותים על 

, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי המזמינה תהא רשאית להודיע לנותן  ספקלמען הסר   .6.5

ביצוע  יום מיום    90בשירותים, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך    ליקוייםעל  השירותים  

 .מביניהם, המאוחר השירותים

תהא    על ידה  כאמור לעיל, תוך המועד שנקבע   יתקן ליקויים בעבודתובמידה ונותן השירותים לא   .6.6

שירותים אחר,    המזמינה רשאית נותן  ו/או באמצעות  בעצמה  התיקון  לרבות  לבצע את  זה  לעניין 

רכישת השירותים מנותן השירותים אחר, ולנכות מסכום החשבון הסופי, את מחיר התיקון שנעשה  

ו/או הפרש המחיר בין השירותים אשר היו אמורים להיות מסופקים על ידי נותן   או צריך להיעשות

 השירותים לבין המחיר ששולם בפועל. 

 אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם.לנקוט בכל סעד בנוסף תהא רשאית המזמינה  .6.7

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לנקוט בכל אמצעי אשר עומד לזכותה על   .6.8

 פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. 

השירותים, כולם או חלקם, על    מתן נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי   .6.9

לוח הזמ  ו/או  פי  ולרבות תביעות  נזקים כבדים  נים הנקוב בהזמנת העבודה, עלול להסב למזמינה 

דרישות מצד ג', וכן מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד, הוצאה או תביעה שתוגש נגדה עקב אי עמידת  

לנותן   להודיע  המזמינה  בזכות  לפגוע  מבלי  זאת  זה,  פי הסכם  על  בהתחייבויותיו  נותן השירותים 

ביטול ההזמנה. במקרה של ביטול ההזמנה כאמור, תהיה המזמינה פטורה מתשלום  השירותים על  

 התמורה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומכל יתר הסעדים העומדים למזמינה, בהתאם להסכם זה ובהתאם   .6.10

איחור   יום  כל  עבור  למזמינה  לשלם  השירותים  נותן  מתחייב  קבוע    במתןלדין,  פיצוי  השירותים 

לכל יום איחור החל מהיום השלישי שלאחר המועד האחרון    ₪  100ך השווה ל  ומוסכם מראש בס

 .לביצוע על פי הזמנת העבודה 

 תקופת ההסכם  .7

במעד השלמת הכנת התוכנית האסטרטגית נשוא    הסכם זה בתוקף ממועד חתימת הצדדים, ויסתיים  .7.1

 )להלן: "תקופת ההסכם"(. הסכם זה לשביעות רצונה של המזמינה 

  או   אחד  בקרות  לאלתר  זה   הסכם להפסיק  רשאית   תהא   המזמינה ,  לעיל האמור   לליותבכ לפגוע   מבלי .7.2

 : הבאים  מהמקרים יותר

  קבלת  צו  או פירוק צו נגדו ניתן  או קבוע או זמני מפרק לעסקיו או/ ו לנותן השירותים  מונה אם .7.2.1

  פשיטת   או/ ו  פירוק  בקשת  נגדו  הוגשה  אם  או  נכסים  כונס  לו  מונה  אם  או,  רגל  בפשיטת  נכסים
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 . הגשתה ממועד יום 30  תוך הוסרה   לא והיא, ח" אג לאכיפת  בקשה או/ו רגל

  בין ,  לאחר  פיו-על   חובות  או/ו   זכויות  או/ו  חלקו  או  כולו  זה  הסכם  העביר  נותן השירותים  אם .7.2.2

  קבלני  העסיק  אם  או,  המזמינה  של  ובכתב   מראש   הסכמה  ללא,  בתמורה  שלא  ובין  בתמורה

 . זה הסכם לתנאי  בניגוד עובדים או  משנה

 . החוזה  בביצוע מתרשל או/ ו  הסתלק שנותן השירותים  המזמינה  דעת להנחת  הוכח .7.2.3

 . ימים 3 תוך  תיקנה ולא, בהסכם  כמפורט מהתחייבויותיו התחייבות הפר נותן השירותים .7.2.4

  בהסכם   התחייבות  או  תנאי  קיום  אי  או/ו  יסודית  הפרה  של  במקרה  כי  מוסכם,  האמור  מן  לגרוע  מבלי .7.3

  תוך ההפרה תיקון שאי לנותן השירותים בכתב להודיע רשאית המזמינה,  נותן השירותים ידי על, זה

  מבלי   וזאת  מיידית  ההתקשרות   את   לסיים   המזמינה  רשאית  תהא ,  המזמינה  הודעת   ממועד   ימים  3

 . דין כל הוראות   לפי אחרים ותרופה סעד כל  לקבל המזמינה  בזכות לפגוע 

 תנאי ההזמנה הפרת  .8

תנאי   .8.1 כמפר  ייחשב  השירותים  נותן  זה  הסכם  מהוראות  לגרוע  שירותים  ההזמנה  מבלי  סיפק  אם 

שונים מאלה שהוזמנו ו/או שאינם מתאימים בשל היותם פגומים ו/או לקויים ו/או מכל סיבה אחרת,  

 אשר בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת )"אי התאמה"(. 

 תמורה .9

פי הסכם זה תשלם המזמינה לנותן השירותים את  - תמורת ביצוע כל התחייבויות נותן השירותים על .9.1

המצ"ב    התמורה המאושרת,  המחיר  בהצעת  ד)כמפורט  השירותים    ובהתאם  (,5כנספח  להזמנת 

 .  החתומה על ידי מורשי החתימה של המזמינה

יבוצע בתנאי שוטף+ .9.2 בגינו הוגשה  אישור המזמינה בדבימים ממועד    45התשלום  ר השלמת השלב 

 .   (4נספח ד)למזמינה חשבונית, ובהתאם לאבני הדרך שפורטו במפרט 

 למחירים דלעיל יוסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק. .9.3

, התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאותיו של  ספקלמען הסר   .9.4

 צועו.  נותן השירותים במסגרת הסכם זה ולצורך בי

 

 אחריות נותן השירותים כלפי המזמינה  .10

נותן השירותים לבדו אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או   .10.1

לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו לשירותים, למזמינה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי  

כלשהו, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של נותן השירותים או הזנחה  

של שירותים או ציוד או אביזרים    ביצועלוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב שימוש או  במי
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לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד נותן השירותים ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין  

לרבות עובדיו, שלוחיו או    -  "נותן השירותים"   ספק  מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר

 מי מטעמו. 

אחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור,  נותן השירותים פוטר את המזמינה ועובדיה מ .10.2

בזדון לנזק  מי שגרם  כלפי  ברשלנות  למעט  מי  או  או  המזמינה  ולשפות את  לפצות  בזה  ומתחייב   ,

מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו,  

ה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות נותן  נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמ

כך. המזמינה   פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב  השירותים על 

 תודיע לנותן השירותים על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו. 

 בי נזקים כאמור, שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה. אחריותו נותן השירותים לשירותים תחול גם לג .10.3

 ביטוחים  .11

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים ואחריותו לנזקים לפי הסכם זה, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,  

מתחייב נותן השירותים לבטח על חשבונו בחברת ביטוח הרשומה ופועלת במדינת ישראל כחוק, את עצמו  

  1968  -לוחיו ו/או כל אדם אחר, המועסק בשירותיו, לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  ואת כל עובדיו וש

 ו/או לפי כל דין, יחדיו, בביטוחים מתאימים.  

ימי עבודה לפני תחילת ביצוע החוזה(    7השירותים מתחייב כי לפני תחילת ביצוע עבודתו )לפחות    נותן 
ביטוח   פוליסות  בידיו  יהיו  ההסכם  תקופת  כל  שם  ובמשך  ועל  שמו  על  חשבונו,  על  שהוצאו  תקפות 

, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן  נההמזמי
 "( ובהתאם לאמור ולפירוט כדלקמן:ביטוחהאישור עריכת ")להלן:  '1דכנספח 

, היה  זמינההביטוח מורחב  לשפות את המ₪.;    20,000,000בגבול  אחריות של  ;  מעבידים  חבות  ביטוח
השירותים פטור מלהמציא ביטוח מעבידים אם אינו מעסיק    נותן באחריות כמעביד.  תא נושאיויקבע כי ה 

 תצהיר מתאים. ליתן עליו ועובדים  

 . ₪ 1,000,000כלשהו בגבול אחריות של  שלישי צד כלפי  אחריות ביטוח

בגין קבלני    הרחבות לפוליסה: ביטוח  חבות המבוטח  ביטול חריג תביעת שיבוב של  ועובדיהם,  משנה 
השירותים, נזק לרכוש    נותןלאומי, זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי, עבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של 

 יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה.   נההמזמי

₪. הביטוח יהא בתוקף גם בסיום ההתקשרות    2,000,000בגבול אחריות של    מקצועית  אחריות  ביטוח
אחריות    השירותים  נותןשנים, לכל הפחות, מתום ההתקשרות וכל עוד קיימת ל   7בין הצדדים ולמשך  

 לפי דין.; 

,  ביושר עובדים, אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן שימוש ועיכו  הרחבות ותנאים לפוליסה:אי
 הוצאות משפט פלילי.

 חודשים  6 –תקופת גילוי 

 מתאריך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה.  –תאריך רטרואקטיבי 

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת  
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תחילת   , לפני נהלהמציא לידי המזמירותים נותן השי, מתחייב נהללא צורך בכל דרישה מצד המזמי .11.1

 ביטוח  כשהוא חתום על ידי המבטח.העבודתו את אישור עריכת 

ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי  המצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת  נותן השירותים   .11.2

עוד האישור  היה זכאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל  ת  נה והמזמי  ביצוע עבודתולתחילת  

 . ה לפני מועד תחילת ביצוע העבודההאמור לא הומצא ל

פי הסכם זה,  - עלנותן השירותים  ביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות  האי המצאת אישור עריכת   .11.3

 לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. 

נותן  לעיל ו   רכאמותן השירותים  נוביטוח שיומצא ע"י  עריכת האישור    לבדוק את  תרשאי  נההמזמי .11.4

נותן  .  ומתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיהשירותם 

המזמיהשירותים   של  הביקורת  זכות  כי  לאישור    נהמצהיר  וזכותהביחס  כאמור  של    הביטוח 

או מי    נה מטילה על המזמי  כמפורט לעיל, אינהנותן השירותים  להורות על תיקון ביטוחי  המזמינה  

ותוקפו ואין  ביטוח כאמור, טיבו, היקפו הכל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור ה מטעמ

 הסכם זה.בה לגרוע מכל חבות המוטלת על נותן השירותים על פי 

, לשלם את דמי הביטוח  ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד נותן השירותים   .11.5

יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת    ום ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיבמלוא

 ההסכם. 

למרות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תהיה בתוקף   .11.6

 גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד חלה על נותן השירותים אחריות עפ"י דין. 

יאוחר   .11.7 בידי    7- מלא  להפקיד  השירותים  נותן  מתחייב  ביטוח  תקופת  כל  תום  מועד  לפני  ימים 

 המזמינה אישור ביטוח חדש בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.

כלשהיא   .11.8 זה מסיבה  תוקף הסכם  פג  בטרם  הביטוחים  המציא אישור  ונותן השירותים  בוטלו  לא 

ת, אך לא  רשאי  נההיה המזמיתה,  ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם ז

  נה. המזמי השלמם לדרישתיולשלם את דמי הביטוח אם לא    ולבצע את הביטוחים תחתי  חייבת,

רשאית ממנ  תהיה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  תשלומים  השירותים  ל  הלנכות  או  נותן  שהוא  זמן  בכל 

 בכל דרך אחרת.  נותן השירותיםלגבותם מ 

הינה    הביטוח המצ"ב,נספח    קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפילמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי   .11.9

שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם  נותן השירותים  בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  

על   השירותים  זה.  בהתאם.  נותן  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  לחבות  החשיפה  את  נותן  לבחון 

ו/או מי    נה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמי  מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע השירותים  

כאמור.  המטעמ המזעריים  האחריות  לגבולות  הקשור  לדעת     בכל  השירותים  אם  צורך  נותן  יש 

נותן השירותים  מתחייב    באישור הביטוח,המפורטים    ובעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי 

נותן  ר. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי  לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמו

)לעניין ביטוחי רכוש( ושם    נהכאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמי השירותים  

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.)לעניין ביטוחי חבויות(  נה המבוטח יורחב לכלול את המזמי
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  להמציא   השירותים  נותן  מתחייב  כן.  המזמינה  בהסכמת  אלא  תבוטלנה  ולא  תשוננה  לא  הפוליסות .11.10

  האמור   בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל.  ביטוחיו  של  חתומים  העתקים,  דרישתה  עם  מיד,  למזמינה

  השירותים   נותן  מתחייב,  המזמינה  ולדרישת,  זה  בחוזה   האמור  לבין  השירותים  נותן  ביטוחי  בהעתקי 

  כי ,  במפורש  בזה  מוסכם.  זה  חוזה  להוראות  להתאימם  מנת  על  האמורים  הביטוחים  לשינוי  לגרום

,  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינוייםאו  /ו   בהמצאתם,  האמורים  הביטוחים  בעריכת   אין

  פי   על  השירותים  נותן  של  אחריותו  את  יצמצם  ולא  המזמינה  על  כלשהיא  אחריות  יטיל  לא  והדבר

 . דין כל פי על  או זה חוזה

הפוליסות שם המבוטח בביטוחי נותן השירותים המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המזמינה.    בכל .11.11

נגד כל    SUBROGATIONביטוחי נותן השירותים יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף  

יחיד מיחידי המבוטח, גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור  

 בודה.  לע

  אם השירותים יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך,    נותן ביטוחי   .11.12

 ועל ידי גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".  זמינה, ע"י המנערך

 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה.  .11.13

יום קודם    60  זמינה מבטחת להודיע למיום עפי"ו מתחייבת ה  60הפוליסות יכללו סעיף ביטול של   .11.14

 ו/או כל שינוי.  זמינהלביטול הפוליסות ו/או אי חידושן למ

 ערבות .12

עם    רשות להבטחת קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה מתחייב נותן השירות להמציא ל .12.1

החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת הרשות במקומית, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה  

 להסכם זה.  (2) דכנספח בנוסח המצורף  ₪, 80,000של למדד המחירים לצרכן בסך של 

ל .12.2 עד  בתוקפה  ונותן    .חודשים  24-הערבות תעמוד  הערבות  לדרוש הארכת  המזמינה תהיה רשאית 

 השירותים מתחייב להאריכה בהתאם לדרישת המזמינה.

תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או    המזמינה .12.3

 הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת. 

 עקב ובגין ההפרה.    המזמינהאו סעד אחר שיעמדו לרשות   האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות .12.4

 

 שמירת זכויות  .13

הינו רכושה    כולו או חלקו,  במסגרת הסכם זה,  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי המידע   .13.1

 , אם תחליט לעשות כן. רשותעל פי רצונה של ה  לנותן השירותים, אשר יימסר המזמינההבלעדי של 

   , לנותן השירותיםל הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו  כמו כן, מוצהר ומוסכם ע .13.2

של   קניינה הבלעדי  רשויות האשכולהינם  ו/או  ו המזמינה  מוחלטת    הספק,  יהא אחראי באחריות 
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 בתקופת ההסכם ולאחר סיומו לכל נזק ואבדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. 

 סיום התקשרות .14

יפעל   .14.1 זה  הסכם  פי  על  ההתקשרות  השירותיםבסיום  הנתונים,    נותן  כל  של  מסודרת  להעברה 

פריט   כל  או  תעודה,  מסמך  כל  לרבות  השירות  למתן  הנוגע  אחר  פרט  כל  או  התיעוד,  המסמכים, 

וכד'(.   צילום, מדיה מגנטית  )נייר,  כל מדיה שהיא  על  בידי      אינפורמציה  יישאר  נותן  באופן שלא 

ללא כל תמורה    נותן השרותיםוהכל על חשבון    ום פרט אשר לא היה בידיו לפני הסכם זה.ש  השירותים

יובהר כי כל נתון שנמצא ע"ג מדיה מגנטית או דיגטלית יועבר על מדיה מגנטית או דיגטלית    . נוספת

בהתאמה בליווי של טבלאות תרגום של קודים ומסמכים המתארים את מבנה הנתונים באופן שניתן  

 להסב אותם בקלות.  יהיה 

 קיזוז .15

, כנגד כל סכום  ימים מראש לנותן השירותים  10בכפוף למתן הודעה בכתב  המזמינה רשאית לקזז,   .15.1

המגיע לפי החוזה לנותן השירותים, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם נותן השירותים  

אינן גורעות מזכות המזמינה    וכן כל חוב קצוב אחר של המזמינה לנותן השירותים. הוראות סעיף זה 

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי  

על אף האמור    אחר העומד לרשות המזמינה כלפי נותן השירותים מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

במקרה של קיזוז בגין שירותים    לעיל, עומדת למזמינה זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש

 . באופן לקוישלא סופקו בפועל או שסופקו 

 

 העברת זכויות וחובות .16

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי    לנותן השירותיםמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור   .16.1

משנה או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם    לספקהסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא  

 לכך בכתב ומראש.  רשות קבל את הסכמת ה

 ויתור והימנעות מפעולה .17

כויותיה  על ז  רשות לא ייחשבו כויתור ה  רשותכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד ה .17.1

 על כך בכתב ומראש. רשותאלא אם כן ויתרה ה

 שינוי ההסכם  .18

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה. .18.1

 כתובות והודעות  .19

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  .19.1

אילו נמסר לתעודתו  יחשב כ  מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל,  כל הודעה .19.2

ואם    במועד מסירתה,  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד    72תוך  



 

 56 מתוך   50 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.  נשלחה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 ____________________ 

 הספק 

 ____________________ 

 רשות ה
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 2/21מכרז מס'  

   –( 1ד)מסמך 

 אישור עריכת ביטוח 

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 שם
  אשכול רשויות השרון 

עיריית טייבה, ו/או 
מקומית כפר ברא,    מועצה

עיריית כפר סבא, עיריית 
  מועצהכפר קאסם, 

צורן,  -מקומית קדימה
עיריית קלנסווה, עיריית 

מקומית    הרעננה, מועצ
אזורית    מועצהג'לג'וליה, 

דרום השרון, עיריית הוד  
מקומית   מועצה השרון, 

צור יגאל, -כוכב יאיר
אזורית לב השרון,   מועצה

  ומועצה עיריית טירה 
 מקומית תל מונד 

 שם
 למלא

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

הכנת אחר: ☒
תוכנית אסטרטגית  
לתחבורה ציבורית  

רשויות  ה בתחום
המקומיות החברות  

באשכול רשויות 
 השרון

 
 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 למלא

 מען
, בניין מניבים  1הטחנה 

 כפר סבא 
 
 

 מען
 למלא

 

 כיסויים
 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
הפולי 

 סה

נוסח 
ומהדו
רתהפו
 ליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

מט  סכום 
 בע 

מטב  סכום 
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד' 

 1,000,000   ביט  צד ג'
 

 אחריות צולבת  302   ₪ 

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי לתביעות    315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי  

 המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג בפרק זה 

 ראשוניות   328

רכוש מבקש    329
 האישור ייחשב כצד ג 

אחריות 
 מעבידים

20,000,00   ביט 
0  

 ₪ 
 

 הרחב שיפוי  304  

  ויתור על תחלוף 309
 האישור  לטובת מבקש

מבוטח נוסף היה   319
וייחשב מעבידם של  

 הנ"ל
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 ראשוניות   328

אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים  -301   ₪  2,000,000    

 אחריות צולבת   302

 דיבה/ השמצה  -303
 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי ומחדלי  

מבקש   -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי יושר  -325
 עובדים  

 פגיעה בפרטיות  -326
 עיכוב/ שיהוי  -327
 ראשוניות   328

  6תקופת גילוי -332
 חודשים 

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מתכננים/יועצים  038
 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 040

 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים                           
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 2/21מכרז מס'  

   –( 2ד)מסמך 

 להסכם ערבות בנקאית  

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 א.ג.נ,

 

 

 

 

   2/21 ( בקשר להסכם ממכרז מס' "המבקש" -)להלן   על פי בקשת ח.פ. ______________ 

 (.ש"ח" שמונים אלף"₪ )במילים:  80,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

יום מיום דרישתכם הראשונה    10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

, מבלי להטיל  אשכול רשויות השרוןבכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי  

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  

את המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  מ

 לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

 כם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותי

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

זו תישאר בתוקפה עד   יאוחר    ______________ערבות  וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא 

 מהמועד הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 

   ______________________ תאריך:

 ________________________ בנק:
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 2/21מכרז מס'  

   –( 3ד)מסמך 

יצורף לקראת    – לוח זמנים  

 החתימה על ההסכם 
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 2/21מכרז מס'  

   –( 4ד)מסמך 

השירותים לצרף    - מפרט 

למסמכי   ג  מסמך  את 

 המכרז
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 2/21מכרז מס'  

   –( 5ד)מסמך 

המחיר   יצורף    –הצעת 

 מסמך ב למסמכי המכרז 

 


