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 הזמנה להציע הצעות
 

נה מזמיהצעות לקבל מזמינה בזה  ("המזמין"ו/או  "החברה")להלן: מ "( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
, ועניינים יםבעניינים פיננסיים, מיסויחשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לחברה  למתן שירותי ראייתהצעות  אתבז

 .במסמכי המכרזכלכליים וחשבונאיים אחרים, הכול כמפורט 

יחידים ותאגידים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף ותנאי העמידה  רשאים להשתתף במכרז,
 ל כמפורט ובכפוף לאמור במסמכי המכרז. ובמכרז, המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים, הכ

 רכישת המכרז:

יהוד  10ז יזאב וינהו בחברה הכלכלית ברח' שלא יוחזרו() ₪ 500של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום 
ניתן גם לפנות באמצעות דואר ,  5366600-03 מספר הטלפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז הינו: סון.ומונ

 .yehud.co.il-shirli@kal -ובתושכתרוני אלקט
המכרז. י המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול מסמכום בגין מובהר בזאת כי התשל
 להגשת הצעה.  סף ירכישת המכרז הינה תנא

 
 עיון במסמכי המכרז:

ורק בתיאום  , במשרדי החברה כאמור לעיל)ללא זכות צילום וללא תשלום( ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו
של  . יובהר כי רק באתר האינטרנט yehud.co.il -www.kal ובתו:שכת של החברהו/או באתר האינטרנט  מראש,

ות על דחיית מועדים ו/או שינויים במסמכי המכרז ת ביחס למכרז זה, לרבות הודעהחברה יפורסמו כל ההודעו
 וכיוצ"ב ועל כל מציע מוטלת האחריות להתעדכן באתר זה מעת לעת.

 
 ערבות המכרז:

 ₪ 5,000סך של יבויותיו בהתאם להצעתו, באית אוטונומית להבטחת קיום התחיבנק תו ערבותעל המציע לצרף להצע
. 2020.51.בכל עת עם דרישתה הראשונה של החברה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום  למימוש מיידי אשר תהא ניתנת

 הערבות תוארך לפי דרישת החברה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז.
 

 הצעות:הגשת ה

בתיבת ( )בדיוק 15:00בשעה  01.202031. עד ליום במסירה ידניתבהתאם לתנאי המכרז יש למסור צעות הה תא
בלבד.  "2020/1מס' "מכרז פומבי , במעטפה סגורה עליה יירשם: )לא לשלוח בדואר( משרדי החברהבהמכרזים 

ז שידונו על ידי ועדת המכרמכי מניין מסמסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו ב
 המכרזים.

 
 שאלות / הבהרות:

 עד ליום, לבד(ב  WORD)בקובץ  בכתבעל מסמכי המכרז, ניתן להעביר  טכניות ו/או בקשות הבהרהשאלות 
, yehud.co.il-alshirli@kהגב' שירלי דרמון באמצעות הדואר האלקטרוני לידי  15:00 בשעה 01.202022.

מענה  עיל לא יענו.ד לאחר המועשימסרו לבאחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות 
 ,ויימסר לכל מי שרכש את חוברת המכרז, הגיש שאלת הבהרה 26.1.2020מרוכז לכל שאלות ההבהרה יינתן ביום 
 ויפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 המינים כאחד.  2-י נוחות בלשון זכר ו/או נקבה, אך מתייחסים לכחים לצרמסמכי המכרז מנוס

 
 

 .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל תמתחייב הואיננ דין כל פי על מ"מו הללנ תרשאיהחברה 
 

 מכיסמ את להכשיר כדי בו ואין, בלבד הזהירות למען הינו סוםהפר בגוף" הצעה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר
 . המכרזים דיני פי על הצעה לכדי המשתתף ידי על שיוגשו המכרז

 
 

 בכבוד רב,
 

 "להן, מנכאביעד כ
 מ"( בע1996הכלכלית לפיתוח יהוד )רה החב

 

 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/RKoniak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HDWDB7C1/shirli@kal-yehud.co.il
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/RKoniak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HDWDB7C1/shirli@kal-yehud.co.il


 איוייעוץ חשבונ יקורתלמתן שירותי ראיית חשבון, ב 1/2020פומבי   מכרז – ע"מ ( ב1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 

 
  

 ______________________________                                                            60מתוך  3עמוד 
      
 ע )מורשיי חתימה( + חותמת ת המציחתימ  

 

 

 הוראות למשתתפים 

 

בון, למתן שירותי ראיית חש ינה בזאת הצעות מזמ( "החברה")להלן: מ "( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

" או ותיםהשיר: ")להלן , ועניינים כלכליים וחשבונאיים אחריםיםבעניינים פיננסיים, מיסויוץ חשבונאי ביקורת ויע

 .במסמכי המכרז, הכול כמפורט "(העבודות"

 

 :מסמכי המכרז .1

 על נספחיו להלן : הוראות למשתתפים במכרזמסמך   -  א' חלק 

 .הצעה כספית – 1פס טו 

 .הצהרה והתחייבות המציע – 2טופס  

 נוסח ערבות הגשה. – 3טופס  

 אישור זכויות חתימה. – 4טופס  

 .1977 -התשל"ז עסקאות גופים ציבוריים,לפי חוק  יתרבין ה ישוריםאותצהירים   - 5טופס  

 .יגוד ענייניםמועצה והעדר נהעדר קרבה לעובד הרשות או לחבר  הצהרה בדבר  - 6טופס  

 קצועי.הצהרת המציע בדבר ניסיונו המ – 7טופס  

 נוסח מכתב המלצה. -א'7טופס  

 פירוט ניסיון ראש הצוות. –ב'  7טופס  

 הצוות. יון חברי פירוט ניס –ג'  7טופס  

 .תצהיר בדבר אי תאום מכרז  - 8טופס  

 מניגוד עניינים.להימנע תצהיר התחייבות   - 9טופס  

 .פיסקאלי קלון ו/או נושאן ימעבדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש  תצהיר - 10טופס  

 

          על נספחיו. "(ההסכם" ז )להלן:רכיבחר במים שהצעתו/ם ת/זוכהנוסח ההסכם שייחתם עם ה - חלק ב' 

 

ים לעיל והוא קראם, ראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנוית החברה

תנאי ההסכם המצורף אם  פי-עלם אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברי

 בחר כזוכה במכרז.יהצעתו ת

 במכרז שתתפותהלאי סף נת .2

 

התנאים הבאים במצטבר  בכל ההצעות הגשתהאחרון ל במועדהעומדים  מציעיםרק  מכרזלהשתתף ב רשאים

 :וליאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אואשר המצ
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3.  

 :מנהליים סף תנאי 3.1

 סימון נדרשים מסמכים מנהלי סף תנאי ס"דמ

 

1.  

 

פי פקודת על  חשבונותהמציע מנהל פנקסי 

וחוק מס ערך  מס הכנסה )נוסח חדש(

או שהוא פטור  1976-מוסף תשל"ו

מלנהלם וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד 

הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס שומה על 

ן מס מוטל עליהעסקאות ש  ערך מוסף על

 לפי חוק מס ערך מוסף

 גופים עסקאות חוק לפי אישור לצרף יש

 ותשלום תונוחשב ניהול תאכיפ)ציבוריים 

 של לו והתיקונים 1976-ו"תשל(, מס חובות

 או, מס זוכה או חשבון רואה, מורשה פקיד

 רשות של טהאינטרנ מאתר ממוחשב אישור

 לעיל האמור על המעיד המיסים

 

❑ 

 

 

 כל מניעה להתקשר עם החברה אין עצילמ     .2

בהתאם להוראות  על פי כל דין ובין היתר

 –ם, תשל"ו יירופים ציבחוק עסקאות גו

והוא החוק"(, )בסעיף זה להלן: " 1976

צירף את כל האישורים הדרושים לפי 

החוק לרבות: תצהיר בדבר תשלום שכר 

מינימום כדין והתחייבות לשמירה על 

צהיר בדבר העסקת זכויות עובדים; ת

 עובדים זרים כחוק; תצהיר מציע בדבר

יר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות; תצה

קת עובדים כדין; תצהיר בדבר סהע בדבר

העדר  הצהרה בדברהעדר הרשעות; 

קרבה לעובד החברה/ העירייה או לחבר 

 ים;מועצה והעדר ניגוד עניינ

 

, ים והצהרותתצהיריש למלא את כל ה

 .6 –ו  5כטפסים מס'  ב"המצ בנוסח

יודגש כי יש למלא את התצהירים 

באופן מלא לרבות סימון ו/או 

לאמת אותם  ןכוחלופות מחיקת ה

  .באמצעות עו"ד כדין

 
❑ 

 שיש בעבירה נחקר או/ו הורשע המציע לא  .3

 כגון, פיסקלי בנושא בעבירה או קלון עמה

 לרשויות דיווח אי, ניכויים עברתה אי

 זולת', וכד מיותשר קבלת מתן אי, המס

 חוק לפי, ההתיישנות תקופת חלפה אם

 א"התשמ השבים ותקנות הפלילי המרשם

– 1981. 

 .10 כטופס ב"המצ בנוסח, ירהתצ

❑ 

 מורשה עוסק תעודת בעל הינו המציע  .4

 מ"מע רשויות מטעם

 שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת העתק

 מוסף ערך מס

 

❑ 

אל המציע הינו תאגיד רשום כדין בישר  .5

ו עוסק במרשם הרשמי הרלוונטי או שהינ

 של מטעמו ההגשה ועדלמ עדכני אישורא. 

, עהמצי רישום לגבי המציע של ד"עוה
❑ 
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 סימון נדרשים מסמכים מנהלי סף תנאי ס"דמ

 מורשה הרשום בישראל. 

 

ל ע תיות מוגשיודגש כי על ההצעה לה***

ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל 

האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו 

 על שמה של אותה ישות משפטית.

 וסמכותם המציע בשם החותמים זכויות

 זה ובכלל, בחתימתם המציע את לחייב

 בויותייחתהב המציע תא לחייב סמכותם

 4 כטופס ב"המצ בנוסח, זה הליך נושא

 שותפות הוא המציע אם .ההליך למסמכי

 כל י"ע הנספח וייחתם  ימולא, רשומה לא

 .ליחיד המיועד בנוסח מהשותפים אחד

 המציע בדבר רישוםעתק תעודה ב. ה

במרשם המתאים וכן אישור עו"ד או רו"ח 

 )תעודתכדין  המציעומסמכים בדבר רישום 

תזכיר ותקנון(, זהות בעלי  ת,ודגאהת

 במציע.אחזקתם  המניות ושיעור

נכון  מרשם החברות המציעשל  נסח עדכניג. 

, הניתן להפקה דרך הלמועד הגשת ההצע

 אתר האינטרנט של רשות התאגידים.

להצעתו ערבות הגשה )ערבות המציע צירף   .6

בסך של  ערבות בנקאית אוטונומיתמכרז( 

בנוסח  1.5.2020ליום  דעבתוקף ₪,  5,000

 למסמכי המכרז.  3כטופס  ב "מצה

 כי קיימתתשומת לב המציעים  הערה:

ויקת ערבות תקינה ומד הגשתלחשיבות 

 על פי הנוסח שצורף למסמכי המכרז. 

 .3 כטופס ב"המצגשה בנוסח כתב ערבות ה

 

 

❑ 

  יכלמסמ 2 ופסטכעל פי הנוסח המצורף  הצהרת המציע על הבנת סעיפי המכרז  .7

 .המכרז
❑ 

כלל מסמכי המכרז לרבות אך לא רק,  מסמכי המכרז חתומים  .8

כניים, הסכמים, החלקים הכלליים והט

הודעות מפגש ולים, פרוטוקנספחים, 

תומים שאלות ותשובות, כשהם ח ,ועדכונים

על ידי מורשיי החתימה של המציע  בכל דף

, ובמקומות  הנדרשים )חותמת וחתימה(

מת מת, חתיותוח חתימת מורשה –לכך 

 עו"ד, רו"ח וכל גורם נדרש אחר.

❑ 

 או/ו בו השליטה מבעלי מי או/ו המציע  .9

 עניינים ודבניג מצוי אינו הבכירים מנהליו

 .זה מכרז נשוא העבודות עקב

 המציע יחתום זה בתנאי ועמידת להוכחת

 למסמך 9 כטופס ב"הרצ התצהיר נוסח על

 .זה הנחיות

❑ 
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  :קצועייםמ סף תנאי 3.2

 סימון נדרשים מסמכים מקצועי סף תנאי ד"סמ

 

 

1. 

שירותים הייעוץ והלמציע ניסיון במתן 
 לפחות:בנשוא המכרז 

תאגידים /ות כלכליותחבר 2 -בא. 
ך של רשויות מקומיות. במש עירוניים

שנים  5תוך שנתיים רצופות לפחות מ
-2015שקדמו למועד הגשת ההצעה )

2019). 

 :בנוסףו

)עירייה, מועצה  תחא רשות מקומיתב. 
מקומית או מועצה אזורית( במשך 

שנים  5שנתיים רצופות לפחות מתוך 
-2015שקדמו למועד הגשת ההצעה )

2019). 

 

 המציע  יצרף זה בתנאי עמידתו להוכחת
 :להצעתו

ה .1
 ניסיונו בדבר חתומה רההצה

 7 כטופס ב"המצ בנוסח המקצועי
 .ההליך למסמכי

מ .2
 גוף לוכל  םמטע המלצה כתבימ
ות כשהם חתומים על ק השירפוס

ידי גורם מוסמך מטעם המזמין 
 בחותמת וחתימה.

את  הפחות ההמלצות יכללו לכל
 שם: באיםהפרטים והנתונים ה

שנת תחילה ושנת סיום של  ,הלקוח
 קשר תים, אישאספקת השירו

 עם התקשרות פרטי, הלקוח מטעם
 כטופסהקשר בנוסח המצ"ב  איש

 יך.למסמכי ההל א7

להקפיד ת יש מלצוההת ר***במסג
 לציין את זהות רואה החשבוןו

אצל המציע אשר סיפק  הספציפי 
זאת כנדרש  –את השירותים בפועל 

ביחס לתנאי הסף של  להלן 3בסעיף 
 .ראש הצוות

❑ 

 

 

2. 

 

משרד רואי חשבון בישראל  הינו מציעה
 3המעסיק  שנים לפחות,  5בעל ותק של 

 .)כולל שותפים(רואי חשבון לפחות 

 

הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע ל
 להצעתו:

ת .א
משרד והשירותים ה יאורת

 שהוא מספק.

א .ב
ישור רו"ח על מצבת א

קים על ידי העובדים המועס
 המציע

 

ם שירותיאת ההמזמין מבקש לקבל   .3
מצוות יועצים הכולל ראש  המכרז שואנ

 ף,צוות נוס חברו( 1צוות אחד )
 באים:העומדים בתנאי הסף ה

 תואש הצור

 ראש הצוות יהיה בדרגת מנהל בכיר . א
 או שותף בגוף המציע.     
 
 
 ראש הצוות יהיה בעל רישיון רו"ח . ב
 בתוקף.     
 
 היה בעל ניסיון מקצועי ראש הצוות י. ג
  שנים 7בתחום ראיית החשבון של     
 לפחות.     
 

ע אי זה יצרף המציהוכחת עמידתו בתנל
 להצעתו:

 

 

סמך מפורט ובו הרכב הצוות מ א.
לאספקת  המוצע על ידו

 השירותים בפועל.

קו"ח מפורטים של אנשי . ב
הצוות המוצע ובהם פרטי השכלה 

ל כל אחד יסיון תעסוקתי שונ
 מחברי הצוות אצל המציע ובכלל.

תעודות השכלה ורישיון רו"ח . ג
 של כל אחד מחברי הצוות.
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 סימון נדרשים מסמכים מקצועי סף תנאי ד"סמ

 
 . ראש הצוות יהיה בעל ניסיון מקצועי ד
 ן, ביקורת בוחש במתן שירותי ראיית    
      י תמחירי ומימוני ץ חשבונאי כללויעו    
  חברה כלכלית אחת/ תאגיד עירוני-ל    
( שנים לפחות מתוך 5חמש )במשך     

 .השנים שקדמו להגשת ההצעה( 7שבע )
     
 
  5אש הצוות יהיה בעל ניסיון של ר. ה
 ת תי ראיישנים לפחות במתן שירו    
 חשבונאי  וץחשבון, ביקורת ויע    
 רשויות ל    
  רות ממשלתיותבחו/או מקומיות     
 .בורייםו/או גופים צי     

 בר הצוותח

    חבר צוות אחד בעל רישיון ראיית . א
 בעל ניסיון , שהינו חשבון בתוקף     
 .לפחותשנים  5של מקצועי      
 
 עניין סעיף זה, ניסיון מקצועי ייספר ל    
 .איית חשבוןיון רקבלת רישמיום      
 
    2היקף הצוות המוצע לא יעלה על ** *
 (ףש צוות וחבר צוות נוסיועצים )רא     

 

 של  וניסיונ ט ספציפי עלירו. פד
 בהתאם  ראש הצוות המוצע     

 ב' 7לנוסח המצ"ב כטופס      
    בצירוף  למסמכי המכרז.      
  .אסמכתאות      

 
 

 

 

 

 

 

  חברפי על ניסיונו של ספצי פירוט א.
 לנוסח המצ"ב אם בהתמוצע ות ההצו     
 בצירוף ג' למסמכי המכרז,  7כטופס      
 .תאותאסמכ     

 

 

 לידיעת המציעים:

 יש ההצעה את .הצעתו הגשת במועד המשתתף ידי על שיוגשו מכיםלמס בהתאם תיערך ל"הנ התנאים תקבדי

 של םליב תשומת. הההצע לפסילת לגרום עלול, אלה מתנאים סטייה או ינושי וכל, מכרזה לתנאי בהתאם להגיש

 חל. אחת פטיתשמ ישות ידי על תוגש ההצעה .לעיל כמפורט להצעותיהם לצרף שעליהם למסמכים המשתתפים

 ועמידה ההצעה בחינת לעניין הקובעת המשפטית הישות. משפטיות ישויות מספר ידי על צעהה הגשת על איסור

  .ההצעה כתב על החתומה המשפטית הישות הינה, רזכמה בתנאי

 

 והיא, מטעמה מי באמצעות או/ו בעצמה חלקם או כולם העבודות את לבצע הזכות את לעצמם שומרת החברה

, מובהר .נהההזמ את כלל לבצע שלא ואף, משתתפים מספר בין מכרזב ייההזכ את לפצל הזכות את לעצמה תרמשו

 את להכשיר בא ואינו, חותונ לצרכי רק נועד מכרזה ומסמכי הפרסום בגוף" הצעה"ו" מציע" במונח השימוש כי

 .המכרזים דיני י"עפ" הצעה" לכדי כלשהו משתתף ידי על שיוגשו מכרזה מסמכי

 

 סף תנאי שאינן יךהלב מהמשתתפים נוספות דרישות .4

 עשויה ואשר לותולפעי בקשר כנגדו התלויה תביעה/  שוםיא כתב כל, בכתב, בהצעתו יפרט המשתתף  4.1

 .הכלכלית באיתנותו או/ו זה הליךב םלליהנכ השירותים את לספק המקצועית ביכולתו לפגום

 

 בידי להפקידו, אליו המצורף הסכםוב הליךה יכבמסמ הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב המציע 4.2

 נספח) יםטוחהבי עריכת אישור את, לתחילתן וכתנאי מתן השירותים תחילת ממועד יאוחר לא המזמין

 ובכפוף(  המקורי בנוסחו) המבטח ידי על כדין חתום ממנו רדנפ בלתי חלק ומהווה הסכםל המצורף ('ב
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 ומבלי בנוסף. שותהנדר הביטוח מפוליסות העתקים םגלהפקיד בידי המזמין  בכתב חברהה לדרישת

 השירותים מהות ואת ךהליב הנכללות הביטוח הוראות את טחיובמ לידיעת הביא כי מצהיר המציע, לגרוע

 המזמין ידי על הנדרשים הביטוחים כל את עבורו לערוך התחייבות חיוממבט וקיבל במלואן הליךה לפי

 כהצעה הצעתו תיבחר בו קרהבמ כי מתחייב הליךב המציע. ותרשההתק ובחוזה הליךה למסמכי תאםהב

 .הסכםוה הליךה במסמכי כמפורט הביטוחים לעניין מיןזמה דרישות במלוא יעמוד הזוכה

 

 ההתקשרות השירותים הנדרשים ועיקרי תנאי.    5

, יםמיסוי ,בעניינים פיננסיים  וץ חשבונאישבון, ביקורת ויעה במכרז יספק לחברה שירותי ראיית חוכהז 5.1

 .פי שיפורט להלן ובהסכם ההתקשרותשבונאיים אחרים, הכול כועניינים כלכליים וח

 חודשי רריטיינבמתכונת של זאת יסופקו על ידי הזוכה לחברה להלן  .75השירותים המפורטים בסעיף  5.2

 .השירותים הגלובליים"(ן : ")להל

 במכרז שירותים נוספים כהגדרתם הדעתה להזמין מן הזוכ פי שיקול רשאית על תהא בנוסף החברה 5.3

 בכתב ם תשולם רק כנגד הזמנתם על ידי החברהיובהר כי התמורה עבור השירותים הנוספי להלן 5.8בסעיף 

 .ם הנוספיםרותיהשי בגין הברהחשהוזמן על ידי ובהתאם להיקף שעות העבודה 

סכם ההתקשרות הוהליך ה מסמכי הוראות ולפי הברהח להנחיות בהתאםהשירותים יבוצעו כלל  5.4

 זה הליךנשוא  רותים ישאת ה לספק יהיה הליךב הזוכה ועל, אלה ממסמכים נפרד תיבל כחלקים המצורפ

 המוצהר על ידו בהצעתו. הצוות אמצעותב אך ורק

 36) שלוש שניםתקופה של  למשך תהייה הזוכה עם החוזית רותההתקש – וריתההתקשרות המק תקופת 5.5

 .םסכהחתימה על הה ממועד, חודשים(

 3עד ל  המקורית תקופת ההתקשרות את להאריך האופציה תהיה בלבדלחברה  – ההתקשרות הארכת 5.6

 .ןמה חלק או אחתל כ חודשים 12 בנות נוספות תקופות

 :השירותים הנדרשים הינם 5.7

ביקורת שנתית ועריכת ת כנלרבות ה .יםשנתי יםכספי ותדו"חל ביחסות דעת ומתן חוורת עריכת ביק .א
)להלן :  דרש מחברות כלכליות ועל פי הנחיות משרד הפנים ומנכ"ל החברהנכ ספייםדו"חות כ

 "(.םהדו"חות השנתיי"

באסיפה הכללית ועדת כספים, , בוועדות הדירקטוריון השונותשתתפות בישיבות דירקטוריון וה .ב
 כשלושהיו בממוצע  2019עד  2016שנת במהלך לידיעה, ) אם לצרכי המזמין.פנימיות בהתובישיבת 

 בשנה(דירקטוריון בות שיי

עריכה והגשה של הסברים, פירוטים, ידיעות ומסמכים בקשר למצבה הכספי של המזמינה על  ,הכנה .ג
, דו"חות הכספיים של המזמין, אישורי רו"ח מיוחדים על פי דרישת מוסדותבהכלולים  פי הפרטים
 זמין.כות ו/או ע"י המרש ע"י הרשויות המוסמנקים ואחרים ככל שיידרשויות, ב

 .ם שוטפיםיייעוץ בנושאים חשבונאי .ד

 .יםוייחודייעוץ בנושאי מיסויי שוטפים י .ה

המס לרבות אך לא רק, בנושאי מע"מ, ניכויים,  ונותושלט, רותרשם החב, יצוג בפני משרדי ממשלהי .ו
 תי.לרבות דו"ח התאמה שנ הנ"לרשויות הכנת דו"חות ל וביטוח לאומי 

ים שבסל השירותים הנושא לזמין, לטובת סקירה נוספת שמבמשרדי ה לפחות וכחות אחת לחודשנ .ז
 ובהתאם לדרישות המזמין.

הנ"ל, ובכלל זאת דו"חות חצי שנתיים ושנתיים, הדו"חות  ובהר כי רו"ח המבקר יגיש למזמין אתמ .ח
י עדים על פי דין ועל פסמכים אצל המזמין במוהגורמים המובמועד שיאפשר את אישורים על ידי 

וף עם ודרכי העבודה שיקבעו מעת לעת בשיתה דות המוסמכות, על פי נהלי עבהוראות הרשויו
 המזמין רו"ח המבקר.
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ים קצרים ועל פי שיטות העבודה של המזמין ובלבד שהם אינם לוחות זמנו"ח המבקר יעבוד תחת ר .ט
 ח המבקר.ועבודות רו"פוגעים בהוראות הדין 

                      שי נאי, לדרוש בכל עת החלפה של , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדמזמין רשאיצויין כי הי .י
 צוות מטעם רו"ח המבקר.ה

כמפורט וכקבוע בהסכם המצורף למסמכי פה זו, הינם אר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקוש

  מכרז זה.

 :שירותים נוספים 5.8

 השירותיםלהלן : ")בנושאים הבאים  שירותים נוספים יןזמלמעת לספק יידרש המציע מעת לבנוסף 

 :("הנוספים

 ניתוח תעריפים. .א

נסית של משתתפים ינפ תם ואיתנואים כלכלייייעוץ בקשר לחוזים שונים, לרבות בדיקות עמידה בתנ      .ב

 .(ם עם יועצים משפטיים בקשר לכךינבמכרזי החברה )כולל השתתפות בדיו

 ת המזמין.אחר לפי בקש ת, פיננסית, מיסוית ו/אוהכנת תכנית עסקית, כלכלי .ג

 1ופס ור השירותים הנוספים נשוא סעיף זה תשולם תמורה על פי מתכונת שעתית, כמפורט בטבהר כי עבוי

 .זלמכר

     כל ןלתק  חייב  יהא בה העבודה  ןיבמשך כל תקופת ההתקשרות עם מזמ עבודתו לטיב אחראי איה המציע 5.9

 .בשירותים שיתגלה חוסר כל להשלים או/ו תקלה , נזק , קלקול

 .זה הליך נשוא בתחומים החברה של השוטפת הפעילות את ללוות יתחייב הוכהז  5.10

    ובמסגרת זו, יפעל ליצירת מערכתהחברה  חשבתוהחברה עם מנכ"ל יתחייב לקיים קשר שוטף  הזוכה  5.11

 .רהחבב הממשקים כלל םעסדירה  עבודה                

 

 הצעת המשתתף   . 6

סופי  הנחה באחוז המציע ינקוב צעתוהב. 1בטופס  כמפורט תוגש הליךב המשתתף של הכספית הצעתו  6.1

 פי עלמכרז, וזאת תים נשוא ההחברה עבור אספקת כלל השירולסכום הריטיינר החודשי שנקבע על ידי 

 :הבאות ההנחיות

כמפורט י לסכום הריטיינר החודשממחיר הבסיס שקבע המזמין  0 - 20% דע על ההנחה להיות בטווח של   .א

 לעיל.

 לצורך בחירת ההצעה  ישמשו לשקלולבהצעתם  ההנחה המוצע על ידם זולתשומת לב המציעים, אח .ב

 זה.הזוכה בהליך, זאת כמפורט בהמשך מסמך 

 וחומרי הציוד, ומריםחה, , הנושאיםעבודותשירותים, הה לכל תתייחס עדי המציעת על יהמוצ ההצעה .ג

 סכום לכל זכאי יהא אל הליךב הזוכה כי בזאת מובהר. הליךה ואנש העבודות לביצוע הדרוש ולכל העזר

 .הליךה במסמכי אחרת במפורש צוין אם למעט, הצעתו סכום על העולה

 
  ףיעבור אספקת השירותים הנוספים, כהגדרתם בסע נחה סופיבאחוז ה 1פס בטו ינקובהמשתתף  בנוסף, 6.2

      מין מןר משום התחייבות של החברה להזאין באמו יובהר כי שעות חודשיות. 10להלן, בהיקף של  5.8      

  ם הנוספים ו/או את אספקתם בהיקף מינימאלי או מקסימלאיהזוכה במכרז את אספקת השירותי    

 ם אלו תוגש על פי ההנחיות הבאות :ור שירותיכלשהו. ההצעה עב    

    ין לתעריף המירבי לשעת ממחיר הבסיס שקבע המזמ 0 - 20%עד  בטווח שללהיות  חהנהעל ה    .א

 ייעוץ. 
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    שקלול ההצעה  לצורך ל מוצע על ידם בהצעתם ישמשחה הההנ לב המציעים, אחוז ומתלתש   .ב

 מך זה.ט בהמשך מסבחירת הזוכה בהליך, זאת כמפור  

  הציוד, החומרים, , הנושאיםעבודותה ם,יתשירוה לכל תתייחס עעל ידי המצי ההצעה המוצעת .ג

 לא הליךב הזוכה כי בזאת רבהמו. הליךה נשוא העבודות לביצוע הדרוש כללו העזר וחומרי

 במסמכי אחרת במפורש צוין אם למעט, צעתוה סכום על העולה סכום לכל זכאי יהא

 .הליךה

 
  י"ע לעת מעת שיקבעו הביצוע לבישל בקשר לו שיהיו וההוצאות תויוהעל כל את תכלול ציעמהשל  עתוצה 6.3

 .המזמין י"ע עשייקב זמן פרק לכל העבודות ביצוע של ותיפרצ אי כולל המזמין   

 

 תכולת  לצרף המציע  על נאסר כמו כן אחרתבתכולת עבודה  לנקוב רשאי תףשתהמ אין כי, בזאת מובהר 6.4

 ו/או  בתכולת העבודותכל שינוי . תמהקיימתכולת העבודות  לגרוע  או/ו להוסיף או/ו עצמו משל עבודה   

 ילת הצעתו מידית.מציע, יגרור לפסהוספה מצדו של ה   

 

  להגיש חייב זה הליך לפי שירותים פקתסא או/ו עבודות לביצוע הצעה המגיש המציע כי בזאת מובהר 6.5

 חלק על רק נהשתע הצעה. במפורש אחרת צוין אם אלא, המרכיבי כל לע העבודה כל לבצוע הצעה 

 .הסף על ותפסל תיבדק לא להלן המפורטות עבודותהמ

 

 הכמויות או   שתענה באופן חלקי על כתב את הזכות לפסול על הסף הצעה ת לעצמהשומר החברה 6.6

 ייגויות כלשהן.שתלווה בהסת 

 

 .וכיו"בכשירותו, ניסיונו ידרש להוכחת שיף מסמך נוס להציג כל ציעמהמ לדרושכות שמורה הז חברהל 6.7

 
 ידועים ונהירים  החוזה  /הליךהוהשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי   ציעשל המ ושת הצעתגה 6.8

 ל והאחרות וכי הוא מסוגל מכליות הניהו הידיעות, הכישורים  והסגולות המקצועיות, לו את כל לו, כי יש 

 בלתי  פןבאו וותרוכי הוא מ במסמכי החוזה כמפורטל וההצעה, הכ  ואנש העבודות בחינה שהיא לבצע את 

 ו/או מי מטעמו. חברהה כנגד  ה חוזר על כל טענה ו/או תביעה   ו/או דריש 

 

 כמי   זה, הליךל אשר הגיש את הצעתו וחתם ע"ג כל המסמכים הרלוונטיים ציעכל מ אההחברה תר 6.9

 והיקפה.העבודה  מד על טיב יצוע העבודות ועשביקר במקום ב 

 
 והחוזה. הליךסמכי הם את כל מרייובן על ללמוד, להכיר ולהבי ציעעל המ  6.10

 

 לעיל.אחוזי הנחה, כאמור  הנקובים לעיל אלא רקהמחירים  ע תוספות עלכי אין להצייובהר   6.11

 

 ההצעה הגשת אופן 7

  .מקור בחתימת מכרזה מסמכי כל ועל עליה וםחתול, הצעתו למלא המציע על 7.1

 
 ועיים אסמכתאות ומידע ומקצ םכלליי מכים, מסמכרזה חוברתאת  לספק במסגרת הצעתו, עהמצי על 7.2

 ורך מידע מקצועי הנדרש לצהמציע ולצורך אספקת  תרוילצורך הוכחת כש .זה הליךהנדרש על פי     

  הליךרש במסמך זה ובשאר מסמכי ההערכת הצעתו, המזמין רשאי לדרוש מידע נוסף על הנד  
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 . לווהנספחים   

תנאי הסף  ל המסמכים והנתונים הנדרשים לפיכ אתנדרש לצרף להצעתו המציע לתשומת לב המציעים, 

 הליךנאי הסף לכים המבוקשים במסגרת תהאחריות לבחון את המסמועליו בלבד ע המצי , ועלהליךל

 זה. ןענה מצד המציעים בעניילהצעתו. לא תישמע כל טבמלואם ולדאוג לצרפם 

 

 סמכי התשובות שיענו ע"י מו הליךעל המציע לצרף את כל מסמכי ההבהרות להאמור,  לגרוע מן ליב 7.3

 חברה ומרשי חתימה.כשהם חתומים בחותמת  חברהה  

 

 .הליךה מסמכי להוראות בהתאם, א' חלק, המציע הצעת גבי על פיתהכס הצעתו ימלא המציע 7.4

 
 כל מסמך נוסף שיידרש  ת הצעתואחר הגשהשלים לו/או ל להציג ציעוש מהמשמורה הזכות לדר לחברה 7.5

 בתנאי הסף, וכן  דתועמימסמכים ו/או נתונים המעידים על  לרבות כיו"בונו ויסלהוכחת כשירותו, ני 

 לכל ממליץ ו/או איש קשר ו/או צד שלישי כלשהו על מנת לקבל כל המצלה  נותלפ תרשאי החברה תהא 

 .דע לגבי המציעו/או נתון ו/או מי 

 
 אחר.גורם או כל  נוספים ציעיםזה עם מ הליךט לתאם את ההצעות שיוגשו לחל איסור מוחל 7.6

 

   תנאי כלשהוא מתנאיעברו אליו או ו/או לשנות את המסמכים שיו אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ציעהמ    7.7

 נים מן התיקוובמקרה זה תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע או להתעלם  ההליך    

      אמור משום יקה או תיקון כשינוי, מח לראות בכל תרשאי החברה. י שתסבור לנכוןהכל כפ ויים,והשינ    

 .ליך ולפסול את הצעתוף מתנאי ההת המשתתהסתייגו    

 

 .תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל החברה   7.8

  

  הצעה לפסוללחילופין או , בהצעה שנפלו יותחשבונא טעויות או סופר טעויות לתקן רשאית תהא חברהה  7.9

 וחלט.מה דעתה שיקול לפי הכול, כאמור התאמות אי או טעויות בה שנפלו   

 
על מסמכיו, לרבות החוזה  סכמה מראש לכל תנאי המכרז,ההצעה מטעם המציע מהווה ה הגשת   7.10

 ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

 

 מפרטי כלשהם  םאו לפרטיו חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו ו/אאי הבנה  טעות ו/אובדבר טענה כל      7.11

 הצעת המציע. מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת  בר שאינוהמכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או ד      

 

 ו החברה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה ו/א   7.12

   חלק מן העבודות למועד צוע יבן ו/או להחליט על דחיית את העבודות או חלק מי מטעמהבאמצעות   

 טינן, בהתאם כוח המכרז ו/או להקיידרש הזוכה לבצע מש דיל את היקף העבודותמאוחר יותר ו/או להג  

 בלעדי. לשיקול דעתה ה  

 

 מנתן בוטלה/ לק העבודות שהזוספים לביצוע חחברה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונה   7.13

 לעיל.נדחתה כמפורט   
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 , לאסיבה שהיאביצועו ו/או חלק ממנו, מכל פו או הוגדל היקפו או נדחה בוטל המכרז או הוקטן היק    7.14

צוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פי תהא

תשולם לו, בהתאם ש הרתמושינוי ביערך כל ן וסוג שהוא ולא ילפיצוי מכל מי ה לא יהיה זכאיו/או הזוכ

  עניין.ות הנסיבתחייבים בפי החוזה למעט השינויים המ ו/או ביתר התחייבויותיו על להצעתו

 

 הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות 8

 ההצעות בדיקת שלבי    8.1

 תבדוק המכרזים ועדת. העבודה בימרכי כל את תכלול המשתתף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת

 ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבתנה אי המכרזים ועדת כי, יובהר םלוא, המשתתף הצעת את

 את לעצמה תשומר החברה וכי שהיא הצעה וך ביותר או כלהנמלל הצעה בעלת המחיר המשוק או

 בהסתייגויות ווהשתל או המזמיןשת דרי על חלקי באופן שתענה הצעה הסף על לפסול הזכות

 .כלשהן

 
 הסף ודרישות  תנאי בכל המציעים עמידת את המכרזים ועדת חןבת הבתחיל– סף בתנאי עמידה  8.2

 לא, הסף על תפסל כאמור תנאי הסף בדרישות תעמוד שלא הצעה. לעיל .3 בסעיף,  המוגדרות

 .אחרים מציעים עם להשוואה או/ו לדיון תובא ולא תיבדק

 ההצע  כל. ומחיר איכות, ההצעה למרכיבי כולל ציון תןמו משוקלל חישוב עביצו 8.2.1

 (.איכות+  מחיר) ללוכ משוקלל ציון לגביה ייקבע להליך הסף תנאיב שעמדה   

 : כדלקמן יחסיות משקלות לפי ייקבע הצעות שקלול                           

 50% -מחיר  משקל  (א

 50% –איכות  משקל (ב

 של  מזכותה לגרוע מבלי וזאת ביותר הגבוה ללהמשוק לציון תאםהב ייקבע הזוכה 8.2.2

 .אחר סביר נימוק כל או/ו סבירות חוסר חמתמ הצעה כל לפסול המכרזים ועדת              

 לבי.אין מדובר במכרז דו ש הר כילמען הסר ספק יוב 8.2.3

 

 ההצעות ושקלול חישוב אופן  8.3

 50% ווההי( P) מחיר/ספיתכה הצעה מרכיב – (P) מחיר/הכספית הצעה מרכיב  8.3.1

  על יתבסס הצעה לכל מחיר/ספיהכ למרכיב הציון. המגיש של יופהס(   X) מהמחיר                                

 :הבאה הנוסחה                                 

 

 

 

 

 

  ון הכוללהצי ןמ 50% הוכהגדרתו לעיל, אשר מהו כספית/מחיריב ההצעה הבמסגרת מרכ 8.3.2

 של  ואילו משקלה 90%ובליים יהווה שירותים הגלהצעה בגין המשקלה של ה של ההצעה,     

 .10%גין השירותים הנוספים יהווה ההצעה ב     

 

   ההצעה לש( Z) הכולל ותיכהא מציון 50% יהווה האיכות מרכיב –( Q) האיכות מרכיב 8.3.3

)בחישוב  הצעה הזולה ביותר

   = P   נקודות X 50 חודשי(

 )בחישוב חודשי( הנבדקתהצעה 
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 :להלן שבטבלה לפרמטרים בהתאם הבאה הנוסחה על יתבסס אשר         

 

Q=0.5*Z 

 

 לשירותי ראיית חשבון ניקוד ההצעות      

   ההצעות איכותלב בדיקת ש 'סמ

   :מציע במתן שירות ביקורתיון של הנות ניסש 1

 

שונים  ציבוריים ירותי ביקורת לגופיםש .א

האחרון  ועדרציפות מהמשנים ב 8במשך 

 להגשת הצעות.

 נק' 10

 

 

תאגיד  /ברה כלכליתחלירותי ביקורת ש .ב

עבור כל שנת . שלוש נקודות וניעיר

כל שנים האחרונות וב 7 – יקורת בב

נקודות מקסימום  20 -יותר ממקרה לא 

  בסעיף זה.

 נק' 20

 

 

 נוספת תאגיד עירוני /ליתחברה כלכל כ

 ()א(1)3.2עיף צוינו בסלאלו שמעבר  –

 10עד  מקסימום)נק'  5  -אי הסף לתנ

 נוספות( נק'

 נק' 10

 

 

לרשות מקומית  ירותי ראיית חשבוןש .ג

שנים  7 -ת ברצופום ינש 5ך במש

האחרונות מהמועד האחרון להגשת 

 הצעות

 נק' 10

 

 

 ת הזוכהשיקולי ועדת המכרזים בבחיר 9

צמה את ה להבטיח לעביותר במטר החברה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה .א

 מירב היתרונות.

 .ות והמציעיםלבדיקת ההצעזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה המכר ועדת  .ב

תבדוק  העבודה. ועדת המכרזים י לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המשתתף תכלול את כל מרכיבי בלמ  .ג

יון ת צבעל ת ההצעהאולם יובהר, כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל אעת המשתתף, את הצ

ף הצעה סלפסול על האת הזכות  הלעצמ תשומר החברהשהיא וכי  השקלול הגבוה  ביותר או כל הצעה 

 י על כתב   הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.ן חלקופבא השתענ

זמן את המציעים להצגת השירותים המוצעים על ידי ות לשומרת לעצמה את הזכועדת המכרזים   .ד

מציע בציון המשוקלל של כל  מהמציע. הוועדה תשקלל את התרשמותה מה ותליך ולהתרשמהמציע בה
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ידי המציעים במועד מאוחר יותר, לאחר הגשת סרו לימי וכהזימון ומהלמועד  בדבר יםמציע. פרט

 ההצעות.

 

 לעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל המציע בהתאם לשיקול דעתה הבועדת המכרזים רשאית לדרוש מ      .ה

דרישות  והכספיות וכושרו למלא אחר בדבר אפשרויותיו המקצועיות לנכון, תמצא שהיא הוכחה

וא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או שנ הדהעבו ג ובהיקף של מטלותמהסו

לעיל ובין אם   פיםים בסעיכלול ברשימת המסמכים המפורט ים דקלרטיביים, בין אם המסמךאישור

את הפרטים  חברהע חייב לספק ליתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציו נ, אהםאינו כלול ב

 הנדרשים. וההוכחות 

 

  כזה קשר לכאורה יוכח אם אחרים משתתפים עם בתאום שהוגשה הצעה כל לסותפ םמכרזיה ועדת .ו

 .המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה אם או/ו

 

  ירתלבח ועדהוה של שיקוליה במסגרת כי מובהר ,ילבסעיפים קודמים לע האמור מכלליות לגרוע מבלי .ז

 המפורטים להלן: פרמטריםה את ,היתר בין, ההצעה בחירת לצורך עדהוהו תשקול הזוכה       

 
  דומות עבודות עצובי במהלך שצבר עשיוהמ המקצועי הניסיון זה ובכלל המציע של ניסיונו .1

 .הזוכה בחירת הליכי בעת  בפניה קיים שיהא מידע כל י"עפ וזאת, בעבר

 , בחברה שמדובר ככל מטעמו או  המציע עם עבודות בביצוע ריםחא גופים או/ו החברה ניסיון .2

 .מטעמה הפועלים או בה השולטים יםמורהג םע

 .שלו  נוספות התחייבויות ורלא העבודה הזמנת של הזמנים בלוח המציע של עמידתו יכולת .3

  לוח במסגרת המכרז נשוא דההעבו של מעולה ביצוע על להשפיע העשוי אחר פרמטר כל .4

 .המכרז לתנאי התאםבו הזמנים 

  לפריט ביחס או הכולל מחירה בשל ירהבס הנשאי בהצעה כלל שבתחלה שלא תרשאי החברה .5

 שלדעת באופן המכרז לתנאי ייחסותהתה חוסר בשל או תנאיה בשל סבירה שאינה או, מסוים      

 .כדבעי ההצעה הערכת מונע החברה

  פתיחת לאחר הלאהמ רצונו לשביעות הבהרות מהמציעים לדרוש תרשאיתהא  החברה .6

 .לעיל האמורים שיקוליה רתבמסג הצעתו תאו עיהמצ את ןחולב מנת על זאת, המעטפות

 , במכרז כזוכה יבחר אשר הוכהז עם ומתן משא לנהל תרשאיתהא  החברה כי בזאת מובהר .7

 לדין. בכפוף, הצעתו שיפור לשם

  וניתוחי בריםסה ,בהצעתו הדיון בעת, המציע מאת ושלדר הזכות את לעצמה תשומר החברה .8

 הנדרשים. והניתוחים םבריההס כל את ורלמס מתחייב והמציע ,מחיר

  ראות לפי  ותקנמס להסיקת החברה רשאי, כאמור ניתוח או/ו הסבר למסור יסרב הזוכה אם .9

 ההצעה. את לפסול ואף עיניו

  במכרז הזוכה את להפעיל אם להחליט הבלעדי השיקול נתון שלחברה יובהר, ספק הסר למען .10

אך ורק  פעיללה התחייבות משום זה זבמכר רבאמו ואיןיחס לכל השירותים נושא המכרז ב

הזכות להעסיק רו"ח  הראת כל השירותים ולחברה שמו ממנו להזמין או/ו במכרז הזוכה את

 דרישה או/ו טענה כל מלטעון מנועים ויהיו מראש מוותרים במכרז והזוכה המציעים. יםנוספ

 כלשהי. רווח אובדן או הסתמכות צפיות רבדב לרבות, תביעה או/ו
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אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו,  הזוכהאית לנהל משא ומתן עם כי החברה תהא רש תבזא מובהר

 לדין.  םאבהת

 
 המכרז ערבות והשבת שני כשיר, ההסכם תימתח 10

 השתכללותל כתנאי. הזוכה למשתתף החברה כך על דיעות, במכרז כזוכה, תףמשת של הצעתו נקבעה .א

 המסמכים להמציאו לחברה בצירוף כלם ההתקשרות וסכה לעלחתום  הזוכה המשתתף על, ההתקשרות

וכן כל מסמך אחר שיידרש בדגש על ערבות ביצוע , יהכיהז בהודעת וכמפורט, ההסכם י"עפ הנדרשים

 .הזכייה הודעת דממוע ימים 14 וךבת זאת, בהתאם לחוזה ולמכרז

 חשבי, הזכייה תודעובה במסמכי כנדרש, הזוכה המשתתף י"ע חתומים שיםדרהנ המסמכים הומצאו לא .ב

 ערבות בסעיף מוראכ לטתחו המכרז וערבות תבוטל במכרז זכייתו, הצעתו אחר עמד שלא כמי המשתתף

 תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על רחוז בלתי באופן בזאת מוותר המשתתף; לעיל המפורט המכרז

  .כזה במקרה הערבות חילוט בעניין

 על שיוחלט וככל אם, במדרג יהיהשנ שרההכ ההצעה לבעל גם המתאימ הודעה החברה תמסור, בנוסף .ג

 .בחירתה

 וככל אם, שני כשיר. הבלעדי דעתה שיקול פי על שני בכשיר לבחור תחייב לא אך רשאית המכרזים ועדת .ד

 או/ו במועדו חוזה על הראשון הכשיר יחתום לא כלשהיא מסיבה אם כרזמב כזוכה יוכרז, רבחיי שאכן

 .בהסכם כהגדרתה וןהניסי תקופת לךבמה החוזה עמו יסתיים

 :הבא באופן כרזמה כילמסמ שצורפה המכרז ערבות להשבת זכאי יהיה במכרז משתתף .ה

 הנדרשים יםוהנספח המסמכים כל המצאת עם - במכרז כזוכה שנבחר משתתף .1

 אםבהתההסכם ם המצורף כנספח ב' לנוסח טוחים ביוהמצאת האישור על קיו ביצוע ערבות לרבות 

 .הזכייה ודעתבה וכאמור סכםהה יאלתנ

 כרזיםמה דתשווע וככל אם) במדרג השנייה הכשרה ההצעה כבעל שהוכרז משתתף .2

 במקרה, לחילופין; ההזוכ המשתתף עם ההתקשרות השלמת לאחר -(שני כשיר על להכריז תחליט

 השני לכשיר ההודעה שנמסרה מיום ימים14 תוך הזוכה המשתתף עם ההתקשרות תשתכלל ולא

 וכאמור ההסכם לתנאי בהתאם ערבות לרבות הנדרשים והנספחים כיםהמסמ כל המצאת אחרלו

 .יההזכי בהודעת

 

 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות 11

 צעההה ובמסמכי  המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין, במכרז זכה שלא למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

-"חתשנ, המידע חופש לחוק בהתאם 1987-תשמ"ח(, זיםרכות )מהעירילתקנות  ובכפוף בהתאם, הזוכה

 .הפסוקה להלכה ובהתאם 1998

   
(, "ייםסוד חלקים: ")להלן עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו קיםלח כי רבוהס מציע .ב

 :כדלקמן ינהגהמכרז,  סיום רלאח אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו

 

 משמעי. וחד ברור באופן אותם ויסמן הסודיים יםהחלק מהם וצעתהב ורשבמפ יציין .1

  ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו םכסודיי ובהצעת חלקים סימן שלא מציע .2

 אותו יראו כסודיים בהצעתו חלקים שסימן יע. מצ במכרז הוככז יוכרז אחרים, אם מציעים לעיון   

 .אחרים םמציעי יוןעל ונסומ אל הצעתו אשר חלקי שאר למסירת שמסכים ימכ
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 םסודיי עהבהצ אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון . 3

  ותזכ על מראש מוותר שהמציע ומכאן ,האחרים המציעים של גם בהצעותיהם     

 .האחרים המציעים הצעות של אלה יםבחלק העיון     

 המכרזים  ועדת של הינו עיםציהמ לש ןיוהע זכות היקף בדבר הדעת שיקול יודגש    . 4

 .המחייבותהמידה  ותאמול זיםכרהמ דיני להוראות בהתאם זה בנושא תפעל אשרבלבד.       

 שהזוכה  כההזו בהצעת רטיםהמפו בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת חליטהה .  5

  גילהש ול ותאפשר ,לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים הגדירם      

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה על כך     

 למציע  המכרזים ועדת כך על תודיע ,ההשגה את חותדל המכרזים ועדת החליטה . 6

 .שהמבק של לעיונו החומר מסירת בטרם הזוכה      

 
 םת וכן האטה, הפסקה או ביטול ההסכהמכרז ואי חתימה על הסכם ההתקשרו ביטול 12

 :מהמפורט להלן כל אחד פעול ולהורות עלאת הזכות ל ושומר לעצמ המזמיןאת כי זב רהמוב      

בתקציב הדרוש לביצוע העבודות  נשוא המכרז  קציביסכם עם הזוכה קודם לאישור התההם על לא לחתו    .א

יצוע קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לב כןום שאר האישורים הדרושים על פי חוק והמזמין וקי

 ז.ות נשוא המכרדבועה

 .המזמיןלהורות על האטת קצב העבודות, ככל שהדבר יהיה נחוץ, לדעת  .ב

 הפסקה זמנית בביצוע העבודות. לות עלהור .ג

 -די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם  ונה כי אין ללמסקגיע י המזמיןההסכם, בכל שלב, אם  אתלבטל  .ד

 העבודות נשוא המכרז. אתיך או לסיים להמש

 קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק.ב העבודות צועיב תא ותתנלה .ה

א יעמוד בתנאי המכרז ו/או יפר את ההסכם ובכל מקרה רז לבמכ ההזוכ, בכל שלב, אם ההסכם את לבטל .ו

לנכון )לרבות, אך מבלי  דעתו, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל שימצארשאי, לפי שיקול  כאמור יהא המזמין

 מכרז(.  האחרים ב םצעימהמ עם מילגרוע, להתקשר 

 שהיא סיבה מכל לבצעו לא או/ו לולהגדי או/ו להקטינו או/ו החוזה על לחתום לא או/ו המכרז את לבטל .ז

 .לדין וףובכפ והסופי המלא דעתו לשיקול )ושאינה מפורטת לעיל( זאת בהתאם

 .זרהמכ לביטו בגין המזמין כלפי תביעה או/ו ישהרד או/ו טענה כל תהא לא למציעים .ח

 וא/ו ודיללהג או/ו להקטינו או/ו החוזה על לחתום לא או/ו העבודות את לבצע שלאחברה תחליט ה אם .ט

 סוג מכל נהטע או/ו דרישה או/ו תביעה כל על זה מסמך על בחתימתם במכרז המשתתפים מוותרים, לשנותו

 .החברה ו/או מי מטעמהשהוא כלפי 

 ומועד הגשה שינויים, הבהרות 13

 בלבד Wordקובץ  להפנותן בכתב, בעברית, ובאמצעות ת הבהרה מתבקשות שאלועללה ןמעוניימציע ה .א

 בשעה   020.01.222 זאת עד ליום, yehud.co.il-shirli@kalרוני לכתובת טקהדואר האלבאמצעות 

או  5366600-03 פר הטלפוןמס קבלת הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעותאת  ולאשר 0015:

לא  PDF בץוק תבאמצעושאלות אשר תועברנה זר על קבלת הודעתו. באמצעות קבלת אישור במייל חו

 .נהיענית
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פר הסעיף ספר העמוד, מסרת השאלה את מולכלול במסגעל השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני  .ב

 .ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה

 
כאמור במשרדי  לה החובה לוודא את קבלת שאלות ההבהרההמציע חהר כי על יובלמען הסר ספק  .ג

   המזמין.

 
שאלות אשר תתקבלנה למתן התשובות.  כתובת הדואר האלקטרוניברור  ןופבא תצוין במסמך השאלות .ד

 .ה מענהיותר לא תקבלנבמועד מאוחר 

 
התייחסות. קבלנה לעיל ת ב'יף למען הסר ספק יצוין כי רק שאלות אשר נשלחו עד למועד הנקוב בסע .ה

תר, אולם יו רחוועד מאמדעתו הבלעדי, לאשר קבלת שאלות הבהרה בהמזמין רשאי, בהתאם לשיקול 

 אינו חייב לעשות כן. 

 
ן או מקצתן, וכי הוא שומר ת ההבהרה, כוללענות על שאלולמען הסר ספק יצוין כי המזמין אינו מתחייב  .ו

ויה אל ת, לא ענייניות או בעלות  הפניה שגלא ברורו חמת היותןת מלעצמו את הזכות שלא לענות לשאלו

 מסמכי המכרז. 

 
ונכחו  רוכז אל כלל המציעים במכרז אשר רכשו את מסמכי המכרזן מופאב התישלחנהתשובות לשאלות  .ז

רק תשובות בכתב אשר תישלחנה כאמור .  מסמכי המכרזאותה ציינו ב על פי הכתובת ,במפגש מציעים

המציעים אל  במרוכז לחנההתשובות תיש וכנה להיות חלק ממסמכי המכרז.הפהמזמין ותאת תחייבנה 

 ההצעות למכרז.  תשגהל 2020.0126.עד ליום 

 
עובד  מין, בין שהינוכלשהו מטעם המזעמדה, תשובה, הערה או הבהרה אשר ניתנה בעל פה על ידי גורם  .ח

רז ו/או בניגוד לתשובות אשר מסמכי המכוד לאחד מגהמזמין ובין שהינו יועץ חיצוני לעניין מכרז זה בני

 פה. לער בשנאמ בה עלבכתב כאמור לעיל, תגבר המילה הכתוניתנו 

 

ם, י המכרז שינוייעל אף האמור לעיל, רשאי המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להכניס למסמכ .ט

למועד וזאת עד  זמתו הוא,וספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיעדכונים, תו

המציעים לל כ אל ור ישלחושינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמ. להגשת ההצעות למכרזהאחרון 

 י המכרז.בעת רכישת מסמככי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו אשר רכשו את מסמ

 
להם  ים מובניםכי המסמכ אעל המשתתפים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, ולווד .י

 ורים די הצורך להכנת הצעתם. שני, וברולוודא שאינם סותרים אחד את ה

 
או חוסר התאמה בין מסמכי המכרז לרבות כלל מסמכי המכרז והמסמכים ירה תס עמצא המצי .יא

ים אליו ו/או ההוראות וההנחיות למציעים, או לחילופין, המסמכים המצורפאליו, ההסכם ו המצורפים

ע או מנוגד להוראות הדין יפנה המצי פי המכרז כלא ברור דיו, דורש הבהרהאחד מסעי המציע את אמצ

לעיל, ובכפוף לתנאי הגשת שאלות  א', במסגרת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף בתכן בהמזמיאל 

ההבהרה. נתגלתה סתירה כאמור והשיב עליה המזמין בכתב, ן להגשת שאלות עד למועד האחרוההבהרה 

 ם.כתב על האמור במסמכי המכרז המקורייהמזמין ב נה הבהרותרתגב
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 בעל המכרז למשתתפי נתנוישי הסבראו /ו רושיפ ללכ תראיחא האינ החברה כיבהדגשה יתרה  יודגש .יב

 התשובות אם אלא, החברה י"ע שניתנו תשובות על בהצעתו תמךהס כי לטעון רשאי יהא לא המציע .פה

 .נפרד הימנה בלתי כחלק תוצעלה צורפו ןוה, לעיל כאמור בכתב לו ניתנו

 
בכל מקרה של שינוי ו/או ז. כרהמ את מסמכיק ו/או לתקן ו/או לשנות כרז איסור למחוחל על משתתף במ .יג

בין ע"י שינוי או ייגות לגביהם, רז ו/או כל הסתוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכהשמטה ו/או ת

אית "(, רשהסתייגויותורה שהיא )להלן: "רך ו/או צאו בכל ד יתוספת בגוף המסמכים, בין ע"י מכתב לווא

 ההצעה.מדוע ההסתייגויות פוסלות את לנמק  ךרמבלי הצוברה לפסול את הצעת המציע למכרז, הח

 
המכרזים  "ל( לתיבתבדואדואר/בפקס/ית )לא לשלוח באת מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנ

' מס מכרז"הכיתוב פה סגורה הנושאת את מעט, במונסון -יהוד  10וינהוז ברחוב  החברהשבמשרדי 

  .15:00עד השעה   01.202031.עד לתאריך  תאזו תוב אחרללא כל סימנים מזהים ו/או כי בלבד "0202/1

מסמכי המכרז  ולא יכללו במנייןעל הסף  לופסיבים לעיל ימסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקו

 שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 
 ימ לכל יודיע כזה  ובמקרה, הבלעדי דעתו שיקול לפי, ההצעות הגשת מועד את לדחות רשאי איה המזמין .יד

 תרכיש בעת שנמסרו ההתקשרות   פרטי פי על, בדואר/ו ל"בדוא או/ו בפקס, המכרז מסמכי תא שרכש

 .הכרז מסמכי

 
, המכרז במסמכי ותיקונים שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון ועד למועד, עת בכל רשאי המזמין .טו

 המכרז יאנתמ נפרד יבלת חלק יהוו והתיקונים השינויים. תפיםהמשת לשאלות בתשובה או ביוזמתו

 הכתובת פי על, אחר באופן או ל"דוא, פקס באמצעות, בכתב המכרז מסמכי רוכשי כל של לידיעתם ויבואו

 .הרכישה בעת המכרז מסמכי רוכשי שמסרו

 
 המסמכים את, דרך בשום, להכשיר כדי בו אין המסמך בגוף" עהצה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר .טז

 .המכרזים דיני פי לע הצעה ילכד המשתתף ידי על שיוגשו

 
לא  סמכים, ולזוכהי הגורמים המומובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על יד .יז

חלקי ו/או  יבוצעו באופןהעבודות  ל ו/או אםאם ביצוע ההסכם ידחה ו/או יבוט החברהתהא כל טענה נגד 

 בשלבים.

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 מ"( בע1996) החברה הכלכלית לפיתוח יהוד
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 1טופס 

 טופס הצעת המחיר

 

כבד בזה להגיש הצעה למתן מך של _________________, מתאני הח"מ, ________________, נציג מוס

על ות התאם לתנאי ההזמנה להציע הצעות והסכם ההתקשררה בי לחבוץ חשבונאותי ראיית חשבון, ביקורת ויעשיר

 כל נספחיהם, כדלקמן :

 

למסמך  5.7השירותים המנויים בסעיף  חברה כשכר טרחה )ריטיינר( עבור כלידי ה להמוצע ע המרבי התעריף. 1

  .בתוספת מע"מ כחוקלחודש, ₪  2,500נו יה "הוראות למשתתפים"

מך מסל 5.8הנוספים כהגדרתם בסעיף  עבור ביצוע השירותים  ץחברה לשעת ייעובי המוצע על ידי ה. התעריף המר2

 .לשעת עבודה בתוספת מע"מ כחוק₪  300נו יהשעות עבודה לחודש  10 תתפים" בהיקף של עדאות למש"הור

 . 20%עלה על לא יעבור שני השירותים הנ"ל סימלי קמאחוז ההנחה ה

 .רבי להנחה הינה   %____ לתעריף המהצעתנו 

 

 

 בכבוד רב,                          

 

 

 __________תאריך: ___________

    

 חתימה: _____________________

 

 _____________חותמת: ________
 

 

 

 

 

 

 

 



 איוייעוץ חשבונ יקורתלמתן שירותי ראיית חשבון, ב 1/2020פומבי   מכרז – ע"מ ( ב1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 

 
  

 ______________________________                                                            60מתוך  20עמוד 
      
 ע )מורשיי חתימה( + חותמת ת המציחתימ  

 

 

 

 2טופס 

 עיהמצות ביהרה והתחיצה        
 

 ,לכבוד
 

 ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
   

 ג.א.נ.,
 

 2020/1רז פומבי ביחס למכ עהצהרה והתחייבות המצי :הנדון
 
ינם ים ובין שאבין המצורפ 1/2020מס'  הליךנה זהירה את כל מסמכי חיב ובחנתי בעיון שקראתיהח"מ, לאחר  יאנ

 , מצהיר ומתחייב בזה:הליךה מכיסמלתי נפרד ממצורפים אך מהווים חלק ב

שפיעים על עלויות המם ים האחריכל הגורמוכן את , הליךסמכי האת כל האמור במ תימצהיר בזה כי קרא יהננ .1

לביצוע  יאת הצעת תי, ובהתאם לכך ביססליידוע ומוכר שביצועם וא ההליך ואספקת השירותים נשהעבודה 

 (.ודות"עב"ה :ן)להל הליךהנשוא  ואספקת השירותים העבודות

על כל  ,הליךנאים המפורטים במסמכי הלתם , ומסכיהליךאת כל האמור והמפורט ב הבנתיכי ני מצהיר א .2

מסמכי " או "מסמכי ההצעהאים  "כתב )הנקרמעת לעת בעדכונים ו/ או שינויים שנערכו בהם  חיו, לרבותנספ

 .הליךהוא שנע העבודות מהווים את החוזה להתקשרות לביצו ם כולם"(, וההליךה

 נה.מחיר כפי שפורטו במסמכי ההזממודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה וה ימצהיר כי הננ יאנ .3

, הליךעונה על כל הדרישות שבמסמכי ה י, כי הצעתהליךעומד בכל התנאים הנדרשים ב אניבזה כי היר י מצאנ .4

 הליךמפורט והנדרש במסמכי ההכפי  , הכולהליךוהיכולת לביצוע העבודות נשוא ה הניסיוןהידע,  יברשות

 ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.

י טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכססות על רישות המבוציג כל תביעות או דאכי לא  רמצהיי כן אנ .5

 בזה מראש על טענות אלו. מוותרי אנו הליךה

במהימנות  הליךמסמכי ה פי על ייהתחייבויותולמלא אחר כל  הליךהוראות מסמכי ה אחר למלאב מתחיי יהננ .6

  להעביר כל רשאי יכי איננ מצהירי וק. אנואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל ח

או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת  ר,אחם גורם זה לשו הליךב מהשתתפותיכתוצאה י מידע שברשות

 זה. הליך

והרכיבים הנדרשים ותים ו/או המוצרים ירהש כל תאחייב לספק לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתבמ  .7

כולל, בין  ההליך, ראות מסמכיבהתאם להו , בסך כמפורט בהצעתנו להליך,לביצוע העבודות נשוא ההליך

לבצע את העבודות ספק את השירותים ול יעצמ, והנני מקבל על ומפרטיויו רות, נספחהשאר, חוזה ההתקש

 ידרש.יש ניםהזמ חגמורה ובלוהאמורות להנחת דעתכם ה

 'בנספח  ציעמהקיד בידיכם את אשור ביטוחי ולהפ הליךמתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי ה יאנ .8

 הליךלפי ה השירותיםואת מהות  הליךלות בכלהביטוח הנאת הוראות  ילידיעת מבטחי הבאתיוכן  להסכם,

ים על ידכם. במקרה בו תיבחר דרשהנ םיל הביטוחכ אתי התחייבות לערוך עבור יממבטחי תייבלבמלואן וק

 . מבלי לגרועיךהלבמסמכי התיכם לעניין ביטוחים כמפורט במלוא דרישו אעמודכהצעה הזוכה י הצעת

 תחילת דמוע את ממני למנוע  רשאים תהיו  כי םמסכי אני  לעיל כאמור עלאפ לא אם, אחר סעד לכל מזכותכם

 .הליךב זכייתי את לבטל או/ו הוזהח תא שהפר כמי כלפיי לפעול או/ו השירותים מתן
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די להוות ו/או כ לחייב אתכםה לכם כדי ין באמור בהצעתי זו או בהגשתהנני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי שא .9

לראות בהצעתי זו  י. אני מסכים כי תהיו זכאים אך לא חייבים,בדרך כלשהאת הצעתי הסכמה וקבלה מצדכם 

נכם. ידוע לי ואני מסכים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו יבל ינה מחייב ביה על ידכם, חוזובקבלת

הגשת בכל מועד שהוא, לרבות לאחר  הליךת האים לבטל אי שתהיו רששת הצעות מתוקנות. כן ידוע להג

 .בזוכה לבחירה ות ועדההצע

 3 של לתקופהי אותבת ייבתוקף ומח ון ועומדתה ניתנת לביטול, שינוי או תיקהצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינ .10

 3ל הצעה  יוארך לפרק זמן נוסף ש. תוקף הצעות למכרזההמהמועד האחרון להגשת  חודשים( שלושה)

 ימים לפני פקיעת ההצעה.  3עד ב של ישת החברה בהודעה מוקדמת בכתלושה( חודשים, עפ"י דר)ש

ספחיה, חוזה על כל נ ,הב המפורטיםיהיו התנאים  כי הצעתי נבחרה ונתקבלה, מיד עם קבלת אישורכם בכתב .11

 מחייב אותי.

את  ולהפקיד בידיכם כך,שם רדכם, במועד שיקבע על ידכם למתחייב לבוא למש יתתקבל, הננ יאם הצעת .12

ל פי ים הנוספים הטעונים המצאה ע( ואת כל המסמכעותק מקורי החוזה )אישור המבטח בנוסח הנדרש במסמכ

 .הליךוזה המהווה חלק ממסמכי החמסמכי ה לעם כן לחתו ועל פי דרישתכם, וכמו הליךמסמכי ה

במועד שייקבע על ידכם בהתאם  זה יךהל נשוא השירותים במתן אתחילאני מתחייב כי אם הצעתי תתקבל,  .13

 ידיכם. להסכם, ובקצב שיקבע על

ו אם תיי המפורטות לעיל ו/או במסמכי ההליך אי מצהיר כי ידוע לי כי אם אפר התחייבות מהתחייבויונא .14

את הערבות הבנקאית  לחלטלשהי מהצעתי, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, בי בדרך כ וראחז

 על כפיצוי קבוע, הוגן וסביר ומוערך מראש להצעתי, זאת פה צור)הגשה( ש

ל יי ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהורחה, וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותם, הטהנזקי .15

 הוכחת נזק.א צורך בללו ההליך,

מנוע את ול לותלג מתחייב לאי מציעים אחרים ואנמצהיר כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם  יאנ .16

 .הליךוכה בברה על הזהודעת הח גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת

ות על הוצא םייערים המשפעל כל פרטיהם, וכל הגורמים האח הליךי האת כל מסמכ הבנתימצהיר כי  יאנ .17

 .יאת הצעת תיוכי בהתאם לכך ביסס ליהידועים והמוכרים העבודה 

בי וזאת על ג, כמפורט להלן, הליךזה, בהתאם להוראות מסמכי ה הליךל פיתהכס ימגיש בזאת את הצעת יאנ .18

 .הליך, למסמכי ה מסמך א'

 .הליךכי הפחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמהנסכל את  ילהצעת ףמצר יאנ .19

כה, תשקול החברה, את הזו המציעלכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת  מסכים יוכי אנ ליכי ידוע  מאשר ינא .20

 החברה. הבלעדי שלעל פי שיקול דעתה  הליךבתנאים הנדרשים במסמכי ה המציעשל עמידתו 

לל קומשהציון ה על בסיס יאית לבחון את הצעתברה תהיה רשלכך, כי הח םמסכי יואנ לימאשר כי ידוע י אנ .21

ה בנוסף לכל שיקול הנתון לחבר , וזאתהליך, כמפורט לעיל במסמכי ההמכרזיםהכולל שיינתן לה ע"י וועדת 

 ו/או עפ"י הדין. הליךמסמכי ה פ"יע

 רשויות ותכלול ןויתכ בעתיד תורחב,  החברה פעילות כי אפשרות תתכן כי, לי ידוע כי, בזאת מצהיר יאנ .22

 מקומיות רשויות צירוף של בדרך או/ו אחר עירוני תאגיד עם החברה לש מיזוג של בדרך, נוספות מקומיות

, תחייב לא אך תרשאי היהת חברהה. אחרת כלשהי בדרך או/ו בת חברת הקמת של בדרך או/ו חברהל נוספות

 הפעילות בשטחי גם הליךה מסמכי נשוא העבודות את לבצע ממני לדרוש, והמוחלט המלא דעתו ולשיק לפי

 ובהתאם, זה הליךב ידי על שהוצעו למחירים בתמורה, נוסף תשלום ללא וזאת, לעיל כאמור, הברלח פוווסשית

 המחירים הגשת תעב בחשבון ידי על נלקח לעיל האמור כי, מצהיר יאנ. המחויבים יםויינשב, הליךה למסמכי

 .ךהליה נשוא לעבודות בתמורה, המוצעים
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בועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי הק תוויות והסמכהינה בגדר המטר ימצהיר, כי הצעת יאנ .23

 על הצעה זו. יהסכם לחתימת או דיןזו, וכי אין כל מניעה עפ"י  לחתום על הצעה יזכאי אנ

 .זו הצעה על יימתלחת שהוא וסוג מין עניינים ניגוד או/ו הסכם או דין י"עפ יעהנמ כל אין כי, מצהיר אני .24

 הגשת  אופן - ינים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו להצעתהנתוו/או  םיכל הפרט כמו כן, אני מצהיר כי .25

 .לפיהם לפעול מתחייב יואנ, ומדויקים נכונים הינם, צעההה

 

 
 בכבוד רב,

 
 

__________________                          .                                                          
 תאריך                                                                                                           ע   המצי/המציע

 
 
 

 (מציע*)חתימת מורשי חתימה וחותמת ה
 ____________________________________  ת דפוס( )באותיו עהמצישם 

 ____________________________________           החתימה מורשי ותשמ

 ________לפרט( _____________ נא -אחר/שותפות/חברה) משפטית אישיות

 __________________________________                               כתובת        

 _________________________טלפון                                  ________' מס

 _________________________________                               מס' פקס    

 _________________________________                   מספר עוסק מורשה

 

 אישור עו"ד

 

 ___________ מס' מזהה _____________של ___ ____ עו"דאני הח"מ _______

 _____________________ה  "ת  ה"(    מאשר  בזה  כי חתימת/ומציעה"    )להלן: 

 בר ועניין.ל דלכ יעמצתאגיד, מחייבות את ה__________, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת ה -ו

הם לומר את /אחר שהזהרתיו/הם כי עליוהנ"ל, ול בפני ה"ה אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ו

יה ועים בחוק, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עלהקב נשיםכן יהא/ו צפוי/ים לעווכי אם לא יעשה/ווהאמת 

 בפני.

 

________________                  ___                                   ____________________ 

 ד"ת עוחתימ                                                                                       ך   תארי
 )חתימה + חותמת + מס' רישיון(
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 3טופס 
 נוסח ערבות מכרז )הגשה(

 לכבוד
 ( בע"מ  1996)הכלכלית לפיתוח יהוד החברה 

 כאן
 

 _________ערבות בנקאית מספר

 _ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב______________לפי בקשת _____ .1
"הנערב"( אנו ערבים בזה  -ל מיקוד( )להלן כול מלאה____________________________ )כתובת 

 חמשת אלפיםבמילים בלבד ) ₪ 5,000 לשסכום עד לסכום כולל כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל 
     1/2020מאת הנערב בקשר להשתתפותו במכרז מס'    שתדרשוהערבות"  "סכום -(  להלן יםחדש יםשקל

בהתאם למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי  רזכמכי הולהבטחת מילוי מלוא תנאי ומסמ  -
מפרטים וכפי שיורה המנהל י המכרז והבמסמכרטים תנאים המצוינים והמפולנדרש בהסכם ובהתאם ל

 . החברהמטעם 

ם כם על ידינו, ולא יאוחר מיו, מידית עם מועד קבלת דרישתהחברהה בכתב מטעם הראשונישתכם דר לפי .2
בד שלא יעלה על אופן המפורט להלן  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלב ,הממנ עסקים אחד

ליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו לי להטיל עדה מבי הצמם הערבות בתוספת הפרשסכו
 שלום תחילה מאת הנערב.רוש את התחייבים לד

______ בכתובת _____כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _ לכל דרישה לתשלום מכ .3
 .החברהכשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה של  _________________

ית ו, בשעות קבלת הקהל, על דרך של העברה בנקאעשה על ידנעיל יל 2ף ם על ידנו כאמור בסעיהתשלו .4
דנו מצעות המחאה עשויה על י"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באהמזמין ע לחשבון

 בלעדי.דעתכם הל וקפ שילפקודתכם ע"

ר תימס ה בהתאם לדרישתכם אשראולם תהא ניתנת להארכ 1.5.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
בכתב לא יאוחר על ידנו  כה להתקבללעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צרי 2סעיף אם לאמור בבהת

 מהמועדים הנ"ל.

 עברה או להסבה.נה ניתנת להערבות זו אי .6
 רב, בודכב                                                                                                                    

 
                                                                                                                  ________________ 

 

 

 ה + חותמת אישית של ה"ה_______________________ וחותמת הסניף.מתיחבייב טופס זה ח
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 4טופס 
 

 אישור זכויות חתימה

 

 __/__/__ ך:תארי                                                                                                             לכבוד

 ( בע"מ  1996) החברה הכלכלית לפיתוח יהוד
 כאן
 

  פרטי המציע ומורשי חתימה והצהרת המציעהנדון: 

 

, שהנני ממלא __________ ח.פ. _________________ ת.ז._________________ אני החתום מטה,

 1/2020בי מס' פומ מכרזאצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי __ _________________תפקיד

על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את  חברהולהתחייב בשם ה חשבונאי קורת ויעוץ בי ,שבוןלמתן שירותי ראיית ח

 חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:ל כל יע, עוהצעת המצ ההתקשרותי מסמכ

 ________________________מרשם: ם בשהוא רשו שם המציע כפי .1

 

 ________________________ :התאגדותסוג  .2

 

 ________________________ :תאריך הרישום .3

 

 ________________________ :)ח.פ. / ע.מ.( מספר מזהה .4

 

_______, ______,  :מס' חשבון( יף,ס' סנ)בנק, מ פר חשבון בנקמס .5

______________ 

 

 :עהמצי מטעם הקשראיש    .6

 _____________________: ___ כתובת: ________________________  שם

 : ______________________________פקס___________      _____: ________טלפון

 _______________________:____________  טלפון נייד: ________________דוא״ל

   ספות כמו דרישות נום המציע ופרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בש .7

 חותמת, אם ישנן:      

 

 _____________ גמת חתימה:וד __ ___________ ת״ז: _____________   שם:      

 _____________ ת חתימה:דוגמ _____________  ת״ז: _____________   שם:      

 בעיגול(.הנ״ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד )יש להקיף     

 

 בכבוד רב,

    

 ותמתתימה + חח            שם החותם             
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 :עילרת והתחייבויות המציע להאישור עורך הדין על הצ

 

 

 __, _______________הנני, עו"ד _________________ מאשר בזאת  כי ה"ה _____

( ועל שאר יע"מצ"ה)להלן: החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ 

 ם בצירוף חותמת החברה/ומוסמך/ים לחייב את המציע בחתימת  1/2020 המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס'

 .וכי כל הפרטים המצוינים באישור זה נכונים

 

 

 

  

 חתימה + חותמת                                    ישיוןמספר ר      
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 5טופס 

 אישוריםתצהירים הצהרות ו
     

 שמירה על זכויות עובדיםשכר מינימום כדין והתחייבות ל תשלום תצהיר בדבר
 )להלן: "החוק"(  1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו  תק עסקאולפי חו

לי להצהיר את האמת וכי אהיה כי ע זהרתיר שהו__________, לאחאני הח"מ ______________ , ת.ז. ____
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא בחוק באםצפוי/ה לעונשים הקבועים 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ( המציע"")להלן: _____________ היר זה בשם ____הנני נותן תצ .1
ת ליתן מטעמו וסמך/__ ומ__________ מציעבכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)"החכ"ל 

 תצהיר זה.

וייחתם בין הצדדים הסכם  נהידי המזמיבמכרז על עה הזוכה ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצ .2
ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(  פת הסכםות, מתחייב המציע כי במהלך תקוהתקשר

הקיבוציים  סכמיםור בהת האמם נשוא המכרז, אבביצוע השירותי לקיים כלפי המועסקים מטעמו
חוקי בכל החוקים הבאים )להלן: "את האמור ים לענף והרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטי

 "(: העבודה

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
  1951 –עבודה ומנוחה, תשי"א  שעות חוק

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 
 1951 –א חוק חופשה שנתית, תשי"

  1954 –ים, תשי"ד שודת נחוק עב
 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –שי"ג הנוער, ת חוק עבודת
 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –הגנת השכר, תשכ"ח ק חו
 1963 –כ"ג פיטורים, תש חוק פיצויי

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 
 1987 –ום, תשמ"ז חוק שכר מינימ

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק
 2002 - ב"תשס( דהעבו תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-וק הסכמים קיבוציים, התשי"זק לפי חקיף במשמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 

 להלן: םיש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי

 מינימום*;שכר  י חוקרה לפלא הורשעו בעבי מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו הנני . 3
לפחות ממועד  ה שנה אחתינימום, אך חלפחוק שכר מאחת לפי  או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה הספק . 4

 עה*;ההרש
שנים לפחות  חוק שכר מינימום, אך חלפו שלושבשתי עבירות או יותר לפי  או בעל זיקה אליו הורשע הספק . 5

 רונה*.ממועד ההרשעה האח
 סעיפים הבלתי רלוונטיים[ת החוק א]* יש למ

 חוק[ב' ל2עיף כהגדרת מונח זה בס -]**"בעל זיקה" 
 י אמת.הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהיר

 

 המצהיר חתימת

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________פניי מר/גב' ע/ה בהופי ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________י הח"מ נא
תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים /ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא,   ________ת.ז. 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. םבחוק, בא

_________________ 
 תמת עוה"ד(ה וחו)חתימ
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -יים, תשל"ו יבורת גופים צלפי חוק עסקאו

 

 ה/לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 
 יר/ה בזאת בכתב כדלקמן:, מצהשה כןלא אעקבועים בחוק אם לעונשים ה

 רו.וזה בשמו ובעב ליתן תצהיר"( ומוסמך המציע)להלן: " ________ צלא ________אני משמש/ת כ

 :הבתצהיר ז

ו או גם בעל השליטה ב -הוא חבר בני אדם  המציע, בעל השליטה בו, ואם המציעמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 ם שבשליטת בעל השליטה בו.ני אדחבר ב

 1968 -התשכ"ח ירות ערך,כהגדרתה בחוק ני -" שליטה"

 (ימהאאת המשבצת המת -Xסמן ב:     )למציעקה הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זי

לפי חוק  (2002 בינואר 1תשס"ב )בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת הדין חלוט -לא הורשעו בפסק 
חוק עובדים " -)להלן  1991 -נ"אנים(, התשעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוג

 זה. למועד תצהירבשנה שקדמה ו"( זרים

ק עובדים זרים, לפי חו (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
 האחרונה.ד ההרשעה תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממוע מתן ם, אך במועדחלוטידין  בפסקי

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 המצהיר חתימת

 

 אישור עו"ד

,   ________יי מר/גב' נה בפ/הופיע ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________הח"מ י נא
תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ לאחר, ו  ________ת.ז. 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. בחוק, באם

 

_________________ 
 ת עוה"ד(מוחות )חתימה
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 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותמציע בדבר  תצהיר

 
 ("החוק")להלן:  1976 -,התשל"וגופים ציבוריים עסקאות לפי חוק

 
 /במציעמנכ"ל כ המשמש , _____________________, ח.פ. _אני הח"מ_________________________

עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  תי כיהוזהראחר שחק את המיותר[ לשותף ______________________ ]מ
 כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: ם לא אעשהם בחוק באצפוי/ה לעונשים הקבועי

 
  ונטים:יפים הלא רלולמחוק את הסע .1

 
-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9לא חלות הוראות סעיף קה** יובעל ז המציעעל  .א

 ;"(תזכויוחוק שוויון ן: ")להל 1998
 

 קיימן;ות והוא מלחוק שוויון זכוי 9חלות הוראות סעיף בעל זיקה ו המציעעל  .ב
 

 הווחבדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרעו 100-ובעל זיקה המעסיקים יותר מ המציעעל  .ג
 לחוק שוויון זכויות; 9והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף 

 
והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות בודה רד הע"ל משה אליו פנו למנכובעל זיק המציע .ד

 ;יות ופעלו ליישומןוויון זכולחוק ש 9 יישום סעיף
 

 30שירותים עותק של התצהיר תוך היעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה ו זיקה אליוובעל  המציע .ה
 ; מועד חתימה על ההתקשרותימים מ

 
 
 
 אמת. צהיריוכן תתי ותזהו שמי זו חתימהנני מצהיר כי  .2

___________ 
 המצהיר חתימת

 
 

 הבלתי רלוונטיים[ים עיפאת הס למחוק המציע* ]על 
 

 .ב' בחוק2בסעיף  כהגדרת מונח זה "בעל זיקה"** 
 
 
 

 עו"ד א י ש ו ר

,   ________יי מר/גב' נה בפ/הופיע ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________הח"מ י נא
תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ לאחר, ו  ________ת.ז. 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. בחוק, באם

_________________ 
 ת עוה"ד(מוחות )חתימה
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 תצהיר בדבר העדר רישום עבירה פלילית
 

 
_____________, לאחר ______________, ת"ז מס' ____________, מרח' __________ח"מ, אני ה

ומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב לשהוזהרתי כי עלי 
 מן:כדלק

 מציע/ב_____________ מספר התאגיד__________________________, _  -כהנני משמש  .1

רד מהצעתו של התאגיד במכרז והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפ "("התאגיד)להלן: __________

 _____________________________ס'פומבי מ

ולמיטב נגדי,  ד אותאגיז לא הוגש נגד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרקודם להשנים )שבע(   7 -ב .2

ב ומנהל פדגוגי) כתב אישום טורים, חשגיד (דירקידיעתי לא הוגש נגד מי ממנהליו האחרים של התא

לילי ותקנת השבים, ה לחוק המרשם הפיות בתוספת השניירה מבין העבירות המנויבאשמת ביצוע עב

א הורשע רמה, ולרת מבעביוכה באלימות או , או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכר1981-תשמ"א

ד בעבירה כזו במהלך התקופה של התאגי יו האחריםהתאגיד, ולא הורשעתי אני ולא הורשע מי ממנהל

 האמורה.

 תימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת., זו חזה שמי .3

 

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעת חותמ             חתימה

 

 עו"דאישור 

 

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________ , כי ביום, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר ________אני הח"מ 
האמת וכי  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אתמורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

לעיל תצהירו/ה את תוכן  ים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפנייה לעונשפוי/הא ציהא/ת
 בחתמו/ה עליו בפניי.

 

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 המציע עובדי של הרשעות העדר לע תצהיר

 החתום מטה:  אני

 _________________________ פרטי:  שם

 _________________________ משפחה:  שם

  _________________________ :זהות תעודת

:___________ ע.מ./ח.פ. : ______________      המציע/הקבלן/היועץ/חברהימה בות חתת זכבעל/
 (""המציע להלן:)

 

 לכ לךבמה, מכרז נושא השירותים בביצוע יועסקו אשר, המציע מטעם מי או מנהלים, העובדים כל כי בזהה /מצהיר
מין ו/או בעבירות  עבירותו/או  פיסקאליותשיש בהן קלון ו/או עבירות  בעבירות הורשעו לא, ההתקשרות תקופת

 נשוא מכרז זה.      יצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותיםשיש קשר בינן לבין ב

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעת חותמ             מהחתי

 

 אישור עו"ד

 

,   ________מר/גב'  הופיע/ה בפניי __________ ( מאשר, כי ביום _.ר. _____, עו"ד )מ ________אני הח"מ 
ת וכי האמ ר אתכי עליו/ה להצהיולאחר שהזהרתיו/ה מורשה חתימה מטעם המציע  שהינו ,  ________ת.ז. 

י את תוכן תצהירו/ה לעיל שה כן, אישר/ה בפניהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעי
 ליו בפניי.בחתמו/ה ע

 

_________________ 
 וה"ד(ע)חתימה וחותמת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 איוייעוץ חשבונ יקורתלמתן שירותי ראיית חשבון, ב 1/2020פומבי   מכרז – ע"מ ( ב1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 

 
  

 ______________________________                                                            60מתוך  31עמוד 
      
 ע )מורשיי חתימה( + חותמת ת המציחתימ  

 

 
 לכב'  

 ( בע"מ  1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 כאן
 

 סקת עובדים כדין העהנדון: 
 
 

______________, _________מרח'_______ח.פ.  במציע _____________________ -המשמש כהח"מ, ו אנ
 יבים, כדלקמן: מאשרים, מצהירים ומתחי

 
מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי  ואנאנו מצהירים ומתחייבים כי  .1

ראל, בתוקף , כשברשותם היתרי שהיה כדין בישבאופן חוקיראל ביש ו עובדים אשר שוהיםועפ"י כל דין, א
וקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות ר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חואש

 המוסמכת. 
 

 

ם בעלי אזרחות אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדי .2
הים בישראל באופן חוקי, עובדים אשר שו נו באופן חוקי ועפ"י כל דין, אוסקו כעל ידשיועלית ישרא

ביצוע  ךלמהראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו בכשברשותם היתרי שהיה כדין ביש
ן יים שהוצאו להם כדיהעבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה חוק

 בורכם. יצוע העבודות עת, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת בשות המוסמכי הרע"
 

 

ם ים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין ברשותאנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוה .3
 שור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. יא

 

נו מבצעים עבורכם, יפקע או ת שאבודוהיה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בע
ידית כאשר בה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד מם תוקפו מכל סייבוטל או יסתיי

 ם. מכו יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כז
   
   

ובדינו לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של ע אנו מסכימים כי תהיו רשאים .4
 המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

את האמור לעיל, ל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים ההתחייבות דלעיהיה ונפר את 
 יחולו ההוראות הבאות: 

   
 ובדים או לנציגנו, לאלתר. העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לע  ודתעב א. 
   
 יין זה. אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בענ ב. 
   
דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים בעבודה פניכם אישורים העבודה תתחדש רק לאחר שנציג ב ג. 

 מים את התנאים המפורטים לעיל. עבורכם מקיי
   

בהארכה ולא ישנה את המועד בו עלינו וע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו יצכל עיכוב בב
 בינינו.  לסיים את העבודות עפ"י החוזה

    
בה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות נוספת, מכל סי היה ונפר את ההתחייבות הפרה ד. 

דינו, מיד וללא צורך בהודעה י ת החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות עלעמנו, לבטל א
 ראה ולהעביר את ביצועה לאחר. מוקדמת או בהת

 

יכים עים מלנקוט הלא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנואנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהו
 עמו. ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות למנוע את 

 
המועצה התקשרה  ורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכימפידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות ה .5

רת ההתחייבויות דלעיל תהווה הפרה יסודית של עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפ
 כל המשתמע מכך.  וזה בינינו, עלהח

 
  ולראיה חתמנו, היום______________.

_____________________ 
 תבאמצעו המציעחתימת 

 מורשי החתימה
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 עו"ד  א י ש ו ר

 

,   ________מר/גב' הופיע/ה בפניי  ________י ביום , עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כ ________י הח"מ אנ
הא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים י לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי, ו  ________ת.ז. 

 ליו בפניי.לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עבחוק, באם 

 

 

_________________ 
 וה"ד()חתימה וחותמת ע
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6טופס   
 

 

 ו לחבר המועצה והעדר ניגוד ענייניםא החברה ו/או העירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד 

( מבקש להודיע "המציע")להלן:   2020/1במכרז ציע בפניה מ_________ אצל ה-המשמש כ ________אני  
 י :ולהצהיר כ

או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי מחברי ו/או משפחתי ו/לי קשר עסקי  )מחק את המיותר(כי יש / אין  .1

לכלית יהוד מונסון לרבות ראשת הכיה הבכירים של עיריית יהוד מונסון ו/או החברה העירייה ו/או עובד

 .ו חברי מועצת העיר ו/או דריקטוריון החברהו/א העירייה

 ופן מדויק:* במידה ויש קשר כמפורט דלעיל יש לפרטו בא

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
._ 

פסילת הצעת המציע אם יש קרבה כאמור  יה רשאית לשקולידוע לי כי ועדת ההתקשרויות של החברה תה .2

 ה הצהרה לא נכונה מטעמו.לעיל, או אם נמסר

פנייה זו לבין כל פעילות ו/או התחייבות  כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי יםאני מצהיר כי לא מתקי .3

 רת שלי.אח

"ל במישרין ו/או בעקיפין ואני ין העירייה/החכאני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לב .4

 עם היוודע לי הדבר. ורעל כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמ "ללחכמתחייב בזאת להודיע 

 בקשר להצהרתי זו.  כ"ל לפי דרישתה כל מסמך ו/או ליתן כל הבהרהאני מתחייב להעביר לח .5

 אמור בהצהרה זו הינו אמת.נים ומלאים, והאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכו .6

 חתימת המציע:_____________________ _____שם המציע: ________________

 

 ו ר עו"דש א י 

 

,   ________הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום  ________אני הח"מ 
 יםהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבוע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ  ________ת.ז. 

 .את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי

 

_______________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(        

 

 ניינים תכריע חוות דעתו של היועץ המשפטי של החכ"ל. ם חשש לניגוד ע* בכל מקרה בו קיי
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7טופס   
 

 הצהרת המציע –ניסיון 
 

 ראיית שירותיבאספקת  2015-2019ין השנים _ ב_________________________ ת.ז.____ ניסיונילהלן פירוט 

רשויות ל בונאיים אחריםים כלכליים וחש, וענייניםבעניינים פיננסיים, מיסויחשבון, ביקורת וייעוץ חשבונאי 

הקבועות בהתאם לדרישות  את, זו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים ציבוריים  תאגידים עירונייםו/או  מקומיות

 זה. הליךב

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פרטים 

      שם המזמין
     

      סוג השירות שסופק 
     

תקופת אספקת 

 השירותים
     

     

ן שם ומספר הטלפו

של איש הקשר של 

 המזמין.

     

     

 קיים מכתב המלצה

 7בנוסח נספח הגשה 

 א'.

כן /  כן / לא
 כן / לא כן / לא לאכן /  לא

כן / 

 לא
כן / 

 לא
כן / 

 לא
כן / 

 לא

 
 

כן / 
 לא

 

ן השנים שירותים שביצע ביבמידה ולמציע מספר גדול יותר של  –ה כמפורט לעיל  הערה : ניתן להוסיף טבל
 שלב בדיקת איכות ההצעות . כן ניתן לציין תקופת אספקת שירותים כמפורט בטבלת2015-2019

 
 

    _______________                        __________________       ______________ 
 תאריך       חתימה וחותמת                                                    שם + שם משפחה      
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 א' 7טופס 

 

  המלצה מכתב נוסח

 ולצרפו להצעת המציע ממליץצלם טופס זה לכל *     יש ל

 בלבד על טופס זה להיחתם בחתימה וחותמת המזמין    *  

 

 ,לכבוד

 ( בע"מ 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

  

   ___)חובה(: חרו/או א או רשות מקומית החברה הכלכלית/תאגיד עירונישם 

  תפקידו :               :הממליץשם 

    )חובה(: ממליץשל המס' טלפון 

 

שירותי מספק/סיפק לנו  _________________ח.פ____________________, הננו מאשרים בזה כי המציע/ה

 :דלקמןכ ונאיים אחרים, ועניינים כלכליים וחשביםבעניינים פיננסיים, מיסוית ויעוץ חשבונאי ראיית חשבון, ביקור

 

 וםשנת סי שנת תחילה יש חובה לפרט –שירות מהות ה
 חוו"ד

 בהתאם למקרא**

    

    

    

    

 מקרא חוות דעת על אספקת השירותים: **

 .ואף מעבר (לשביעות רצוננו המלאה1)         

 ( לשביעות רצוננו.2)                      

 רצוננו החלקית. ( לשביעות 3)                                                                          

 ים עליהם בפניכם.אנו ממליצ ה תביעות תלויות ועומדות מולנו.ע/הננו מאשרים כי אין / יש למצי

 :ות אספקת השירותיםבנוגע לאיכ הערות נוספות

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 _____________,_____       תאריך:

 ________________________,    :של הממליץ חתימה וחותמת 
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 ב' 7טופס 

 

 ניסיון ראש הצוות

 

 ________________________________. - שנות ותק •

)נא לכליות/ תאגידים עירוניים כ לחברות דוגמת השירותים נשוא המכרז ן ייעוץ ושירותיםניסיון במתנות ש •

 ._______________________________________________________________( לפרט באילו שנים

 הטבלה שלהלן את ניסיונו של המציע: יש לפרט באמצעות •

 הגוף שם מס'

 המזמין

 בוצעו עבורו

 השירותים

סוג 

גוף ה

 המזמין 

 תקופת

 ביצוע

 השירותים

 היקף תיאור העבודות

העבודה 

)בש"ע 

או 

 תקציב(

תקציב 

הגוף 

המזמין

 דלגו/

 הארגון

ופרטי  שם

התקשרות 

 איש של

 אצל קשר

  המזמין

1        

2        

3        

4        

5        

 
 

 *הערות: 
  .ל ידולה זהה שתוכן עהמציע רשאי למסור את המידע על גבי טב •
 .ציע/חבר צוות להוסיף שורות נוספותיודגש שמספר השורות בטבלה אינו גורע מזכות המ •
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 ג'7טופס 

 ניסיון חברי הצוות המוצעים

 
 כל חבר צוות:עות הטבלאות שלהלן את הפרטים והניסיון של יש לפרט באמצ

 
 ראש הצוות/חבר צוות 

  שם
  מספר תעודת זהות

  מכה כרו"חמועד הס
  פר שנות ניסיון כרו"ח מס

תפקיד אצל המציע 
 בכיר/עובד()שותף/מנהל 

 
  מועד תחילת עבודה אצל המציע

  ה רלוונטיתכלהש
  שנות ניסיון מקצועי

יסיון בביצוע עבודות שנות נ
בון, למתן שירותי ראיית חש

ביקורת ויעוץ חשבונאי לגופיים 
ציבוריים ו/או רשויות ציבוריות 

ו/או  מיותאו רשויות מקו/ו
 תאגידים עירוניים

 

 

 

 הגוף שם מס'

 המזמין

 בוצעו בורוע

 השירותים

סוג 

הגוף 

 המזמין 

 תקופת

 ועיצב

 השירותים

היקף  תיאור העבודות

העבודה 

ש"ע )ב

או 

 תקציב(

תקציב 

הגוף 

המזמין

גודל /

 גוןהאר

ופרטי  שם

התקשרות 

 איש של

 אצל קשר

  המזמין

1        

2        

3        

4        

5        

 
 *הערות:
 

 על גבי טבלה זהה שתוכן על ידו  המציע רשאי למסור את המידע •

 פרד ומלא עבור כל חבר צוותנ יש להגיש נספח •
 .ת להוסיף שורות נוספותורות בטבלה אינו גורע מזכות המציע/חבר צוויודגש שמספר הש •
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 8טופס 

 

 תצהיר אי תיאום מכרז

זהרתי כי '____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהו__________ מרחאני הח"מ ____

 ן:ם הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלשיעלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונ

ל ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו ע .א

 .חריע פוטנציאלי אאחר או עם מצ

ה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז ז המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו .ב

  .הציע הצעות במכרז זהתאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל לאדם או או 

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בני .ג

 ה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. ון לגרום למתחרלא הייתי מעורב בניסי .ד

 לתי תחרותית מכל סוג שהוא. ב הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה לא .ה

ברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין וד הצעה זו מוגשת .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

תי , כי לא נקשר1988-"חהתשממהאמור בכל דין, לרבות חוק ההגבלים העסקיים לגרוע  מבליכי מצהיר  יאנ .ז

 ממנו ימנע או, במכרזף לא תזכה במכרז, להשתת י, היה והצעתרם האחרגומה, אשר ימנע עם כל גורם אחר

 וכי, פלילית כעבירה להיחשב עלולה זו הוראה הפרת כי יל ידוע.  זה במכרז יזכה אשר למציע שירותיו ליתן

  על ידי ועדת המכרזים.  ילפסילת הצעת ביאת

 לוועדה תהיה, לעיל לאמור בניגוד פועל מישמטע מי או/ו אני כי לכך סביר חשד יתעורר אם יכ מאשר הנני .ח

 לבטל או/ו הצעתי את לפסול או לקבל לא או/ו, במכרז ליךבה לשתפני לא, הבלעדי דעתו שיקול י"עפ, ותהזכ

 הסכם את ואשה זמן בכל לבטל או/ו במכרז וזכייתי, יינתן אם, לי תןשיינ עובר ציון שהוא זמן בכל

 .ההתקשרות

 מטעמי מי וכל ועץ, גורם מקצועיי, שלוח, קבלן, עובד כל לידיעת זה מסמך כןתואת  הבאתי כי, מאשר הנני .ט

 .  מהם והנובע, המכרזי בהליך שהיא דרך כלב המעורבים

 

 אישור

_______, _ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'____יום __________הנני מאשר בזה כי ב
אחר שהזהרתיו כי עליו ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, ולת.מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי 

הנ"ל וחתם יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו להצהיר את האמת וכי 
 .עליה
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9טופס   
 

 __/__/__ תאריך:        :   לכבוד
 ( בע"מ1996רה הכלכלית לפיתוח יהוד )החב

 
 א.ג.נ.,

 
כי לא ם מצהירי)שם המציע( _______________ ים מטעםנציג/ים מוסמך/_________________  הח״מ ונא

ידים המועסקים אצל המציע ו/או ו/או בעלי תפק מתקיים כל חשש לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע
 ולעבודות המפורטות בו. ת זוהתקשרומי מטעמו בנוגע ל

 אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומוממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד ע הנני מתחייב להימנ
גינם אני עלול להימצא בניגוד נתון או מצב שב. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל החברהשל ניגוד עניינים כלפי 

 .החברה עםיוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עניינים כאמור, מיד עם ה
, החברהסעיף זה תיבחן על ידי במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים ב ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים

וד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה לי להימנע מניגואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה ע
 ים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלל
 

 החברהבמשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין  מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנעהנני 
ינים במישרין ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עני התקשרותורה לבודה כלשהי הקשמליטול חלק בע

 ובעקיפין.
 תהאים כאמור לעיל וידוע לי כי במקרה זה במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינ ברההחהנני מתחייב ליידע את 

י שיקול "ם והכול עפלניגוד ענייני חשש םאשר מתקיים לגביהאו שירות עבודה  ,שלא להעביר למציע החברה תשאיר
 הבלעדי. ודעת

ים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה ינאמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניבלי לגרוע מכלליות ה
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר כל שלב שהוא. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו זו, ב

 , כפי שיהיו בכל עת.היבלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות , באופןלחברהתקשרות, נתונה תקופת הה
 

, לרבות החברהי זו, לפי שיקול דעת בעניינים הנוגעים להצהרת החברה ל החלטה שלכ אני אקבל על עצמי לבצע
 .החברהל הפסקת ההתקשרות ביני לבין החלטה ע

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
   
 חתימה + חותמת                  שם החותם                 

 
 

 :רך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעילאישור עו
 

במשרדי אשר  הופיע/ה בפני_/___/___ :__, עו״ד מאשר/ת כי ביום_____________ח״מה אני
____________________ מר/גב'____________ בישוב/עיר_______________ _ברחוב

תיו/ה כי עליו/ה שהזהר /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  ה על ידי ת.ז. שזיהה/תה עצמו/
ן, חתם/ה ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כי/להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפו

 בפני על התצהיר דלעיל.
 
 

          _____________ __________________ 
 תימה + חותמתח                     מספר רישיון             
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 10טופס 

            
 

 
ן ו/או נושא ימן קלועבדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש  ירתצה

 פיסקאלי
 

 __/__/__ תאריך:                                                                                                             לכבוד
 ( בע"מ 1996תוח יהוד )רה הכלכלית לפיהחב

 
 א.ג.נ.,

 

 בעבירות יעדר הרשעה ו/או חקירהבדבר ה תצהיר: הנדון

 או נושאן פיסקאליו/ימן קלון עשיש 

 

לי להצהיר את האמת וכי אהיה , ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עאני הח"מ ______________
 בזאת כדלקמן:ה כן, מצהיר/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעש

 
ע.ר.  ח.צ./ / ח.פ. ________ מס' זיהוי/הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____ .1

לי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע ____________ )להלן: "המציע"( ו/או מי מבע________

ח לרשויות המס, כויים, אי דיוובירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת ניבע

ת השבים, נופה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקאי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חל

 ;1981-התשמ"א

 

כללית או בעל הזכות מנות מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה ה –שליטה" "בעל  –בתצהיר זה 

 יד.המציע הינו תאגדירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל ש

 

 דלעיל אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי .2

 
 _________ חתימה _______________שם: _________________ת.ז.:____ 

 

 :ך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעילאישור עור

 

במשרדי  בפני הופיע/ה:___/___/___ , עו״ד מאשר/ת כי ביום_______________אני הח״מ

שזיהה/תה ____________________ 'מר/גב____________ בישוב/עיר________________ שרברחובא

ה רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהישהזה /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  .ז. ת עצמו/ה על ידי

 תצהיר דלעיל.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על ה

 

   
 חתימה + חותמת  מספר רישיון
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 מ"( בע1996ת לפיתוח יהוד )החברה הכלכלי

  512301961פ. ח. מונוסון-, יהוד10וינהוז  זאב                    

 יהוד 10זאב וינהויז   מרח'               

 03-5366300, פקס:  03-5366600טל':         

 

 'ב חלק
 

 ותהסכם ההתקשר
 
 

 
 __________   שנת   ____  לחודש ____ ביום _______ב נחתםו שנערך

 
 ע"מב( 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )  בין:

 512301961ח.פ.  
 , יהוד מונוסון10ז יזאב וינהו מרחוב 
 ("המזמין"או   יד""התאג" או החברה)להלן: " 

 
 ;מצד אחד

          לבין:

 ______צ./ת.ז._______ח.פ. / ח.

 מכתובת: _________________

 פקס:____________________ _______טלפון:____________

 ה:שי חתימה מטעמו/באמצעות מור

 _______________ת.ז.________. _____________________1

 .ז.______________________.______________________ת2

 ("ים/ירותהש נותןאו " "היועץ" )להלן:

 שני;מצד 

 ;בשליטת עיריית יהוד מונסוןחברה כלכלית )תאגיד עירוני(  הינה והחברה הואיל

רת ויעוץ ת חשבון, ביקולמתן שירותי ראיי 1/2020מס' מכרז פומבי  סמהפר והחברה הואילו
 (;המכרז"ו/או " "ההליך: "להלן)  חשבונאי 

על כל נספחיו, והבין את , הליךמסמכי ה , לאחר שקרא באופן יסודי את כלוהיועץ והואיל
צהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרישות העולות מהם במלואן, מ

 ;וביצוע העבודות שירותשים לצורך מתן ההנדר

יתן לחברה את השירות, יר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא ימצה והיועץ ילוהוא
כיום, והן מבחינת היעדר  מות או הקיימותוזאת הן מבחינת התקשרויותיו הקוד

  האחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן השירות;ניגודי עניינים בין עיסוקיו 

את לאשר  __________, מיום, המכרזיםועדת החליטה, במסגרת ישיבת  והחברה והואיל
שירותי ראיית חשבון, ביקורת לאספקת  עמו בהסכם זהולהתקשר  היועץהצעת 
 .מפורט בהסכם זההכל כ חשבונאי ויעוץ

אספקת מעוניין לקבל על עצמו, את  והיועץ, ליועץלמסור  נתמעוניי חברהוה והואיל
 אי הסכם זה להלן;, בכפוף לתנותיםהשיר

 דיות;ההד וזכויותיהם מחויבויותיהם את בהסכם עגןל הצדדים רצוןוב והואיל
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 א ונספחי ההסכםמבו .1
 

 ם כאחד.המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ויש לקרא 1.1

 

 ד מהסכם זה.ים חלק בלתי נפריובהר כי מסמכי המכרז על נספחיו מהוו 1.2
 

 דלקמן:מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, היא כולהסכם  המצ"ב ,נספחיםרשימת הבנוסף,  1.3
 

 ערבות ביצוע – נספח א'       
 .ביטוחי היועץר אישו - 'בנספח        
 טופס שמירת סודיות. –' גנספח        
 ופס עדכון פרטי חשבון בנק.ט –נספח ד'   

 הגדרות .2
 

 משמעויות, כדלקמן: איםלמונחים הב וקנובהסכם זה י .2
 

 ביאור הגדרה

 בע"מ (1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) ההחבר

 המכרז/הליך
ויעוץ  חשבון, ביקורת למתן שירותי ראיית  1/2020מכרז פומבי מס' 

 חשבונאי 
נותן 

 השירותים/היועץ
ה המציע הזוכ כהצעה הזוכה. המכרזיםבעה ע"י ועדת מציע שהצעתו נק

 זה הליך ביישום החברההפעילות והשירותים אל מול כל שב כאחראי ליח

 הליךלביצוע ה ככשיר שני המכרזיםעל ידי ועדת  זוכה אשר יבחר זוכה חלופי

 מנהל
 החברה

י שהוסמכו על ידו לפקח ולבקר את ההתקשרות מול כ"ל החברה או ממנ
שירותים  יטולרבות ניהול לוח הזמנים, רמות השירות, הזמנת ובהזוכה ל

 הפחתות לספקים על ידי נותן השרות ואישור תשלומים ויתנהנ
 

השונים, לרבות מסמכי הבהרה ותשובות  ועל כל נספחיכרז מסמכי המ מסמכי המכרז
 כל שתהיינהשאלות הבהרה, כהחברה ל

ף למסמכי בנוסח שצור החברה הסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין ההסכם
 .המכרז

 תקופת השירות
חולו על הסכם. במהלך תקופה זו יתקשרות הנקובה במסמכי התקופת הה

ות כוללת לכלל דה ביעדי שירות ואחריהוראות ההסכם, עמילל כ הזוכה
 השירותים

לו או או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה, כוהחברה  חשב/ת מנהל הכספים
 מקצתו;

 השירותים
וכהגדרתם  זה בהסכם ביצוע השירותים המפורטים -"השירותים"
 .רזבמסמכי המכ

אספקת  יןם בגן השירותיהתמורה לה יהא זכאי הנות-"התמורה" התמורה
 ן;להל 10-11השירותים כמפורט בסעיפים 

 
 ההסכם מהות .3

 
 התנאים פ"עשירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי  לחברה לספק מתחייב השירותים נותן 3.1

 .זה במכרז 5.8 -ו 5.7ן בסעיף להל טיםהמפור

 בכל לעמוד אתז בכללו, דין כל להוראות בהתאם להינתן השרות נותן ידי על תניםהני השירותים על 3.2
 ההליך בתנאי ולעמוד, כאמור תקן וקיים במידה, אחר נחוץ תקן כל או/ו דין כל י"עפ הנדרשים התקנים
 .ההסכם והוראות

 .נת של ריטיינר חודשיבמתכו לחברהקו סופי השירותים 3.3

 לובע מומחה ינוהלפיהן  הצהרותיו סמך על לחברה הצעתו מכח הינה הזוכה לבין החברה בין ההתקשרות 3.4
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 .באספקת השירותים נשוא התקשרות זו ניסיון

 
 עוץיהי שירותי .4

 
  5.8 -ו 5.7ף בסעי יעוץ והתפקידים והמטלות הכלולים במסגרתה הינם כמפורטיה שירותיפרטי ונושאי  4.1

 ."משתתפיםהוראות ל" –במסמכי המכרז 

  
 .זה הליך נשוא בתחומים החברה של השוטפת הפעילות את ללוות תחייבי כההזו 4.2

 עם סדירה  עבודה כתמער ליצירת יפעל, זו ובמסגרת החברה ל"מנכ עם שוטף קשר ייםלק יתחייב ההזוכ 4.3
 .בחברה הממשקים כלל

 מתן למען לבנטיר מידע לקבל נתמ-על, השונים החברה אגפי עם סדיר קשר לקיים יתחייב הזוכה 4.4
 .זה הליך נשוא ותיםהשיר

 מדיניות  גיבוש תוך ,זה הליך נשוא ההחבר ויעדי מטרות לקידום שנתית עבודה תכנית בשלג ידאג הזוכה 4.5
 . החברה לדרישות בהתאם סדורה

 תהעבודו את לבצע או/ו ביצוע על להחליט הזכות את לעצמה שומרת החברה כי, במפורש בזאת מובהר 4.6
 באמצעות או/ו הזוכה המציע באמצעות ובין בעצמה בין, בלבד מהן חלק או/ו בשלמותן וז פנייה נשוא

 .חריםא ספקים

 היועץ של חובותיו את למצות בכדי בו אין, 5.8 -ו 5.7בסעיפים  העבודה פירוט כי, בזאת ומובהר םמוסכ 4.7
 שלב בכל, ל"הנ רוטהפי במסגרת ינהשא נוספת ודרישה מטלה כל לבצע חייב יהא והוא, זה הסכם לעניין

 שתהא ובלבד, עוץהיי לעבודת ביחס והבהרות תוספות, שינויים רבותל, המנהל דרישת י"עפ, בודתוע שלבימ
  .ליהא ובקשר הייעוץ עבודת בתחום הנדרשת המטלה

 את כל המפורט לעיל.  הייעוץמוסכם בזאת כי אין כל חובה על החברה לכלול בעבודת  4.8

 לק הכוללת רק ח במתכונת חלקית יעוץיהיועץ לבצע את עבודת זכאית לדרוש מהתהא  החברה  4.9
 מהמטלות המפורטות לעיל.

ומכל מקום תהיה בכלל,  ככתבן וכלשונן או -התוכניות שהכין היועץ  להוציא לפועל אתחייבת  האינהחברה  4.10
 לחברה הזכות ליזום שינויים בתוכניות שהכין היועץ.

 ל דעתההנותן השירותים בהתאם לשיקומטעם  החלפה של אנשי הצוותלדרוש בכל עת  תרשאי החברה  4.11
 הבלעדי. 

 בחברה כל הגורמים התכנוניים הרלבנטיים יאום עם המנהל ותאת השירות תוך  לתןעל היועץ  4.12

 .המנהל להנחיות תאםבה

להיקף עבודה כלשהו. ההחלטה אם לקבל  יומתחייבת כלפהחברה , כי אין נותן השירותים מצהיר ומסכים 4.13
לא תהיינה כל  ולנותן השירותיםאו חלקם או הינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, את השירותים כולם 

על ביצוע ו/או אי  החברהענות ו/או ציפיות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בשל החלטת ט
 ביצוע של חלק מהשירותים.

 

 תחילת ביצוע והיקף ההעסקה .5
 

 .היועץ במשרד והן החברה במשרדי הן עבודתו את עיבצ היועץ 5.1

לא תהא  העבודה הזמנתי עד להוצאת כאמור, ומוסכם בזאת, כ עבודה הזמנתלא יחל בעבודה ללא היועץ  5.2
 כלפי כזו חבות תהא לא ועץלי וכןות חבות כספית בגין עבודה שביצע, רבת כלפי היועץ, ללחברה כל חבו

 .החברה

 כל דין או הסכם. קת היועץ על פיעבודה והעסאין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותה של החברה להפסקת ה 5.3

מומחיותו,  ח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחוםולא מוקנית מכמובהר בזאת למען הסר ספק, כי ליועץ  5.4
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יועצים נוספים תהא רשאית להעסיק, במקביל להעסקת היועץ רההחבו

 בתחום זה במהלך תקופת ההסכם.

 

 עלביצו מניםז ולוח ההסכם תקופת .6
 

ביום חתימת תחילתה אשר ודשים ח 24לתקופה של  רות המקורית על פי הסכם זה הינהתקופת ההתקש
 (. ""תקופת ההסכםה בחברה )להלן: החתימבידי מורשה ההסכם 
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 נוספות תקופות 3-עד ל  ההסכם תקופת את להאריך, הבלעדי דעתה יקולש י"עפ, רשאית תהא החברה 6.1
 התקופה שסך ובלבד(, "ההארכה תקופת": הלןל) אחת כל, חותפ או ודשיםח 12 עד בנות, רצופות

 . חודשים 60 על תעלה לא הסכםה של תהמצטבר

 טענות תשמענה לאו, החברה של הבלעדי דעתו יקוללש נתונה וזההח חידוש על לטההח כי בזאת מובהר 6.2
 .  ההסכם חידוש אי או חידוש על החברה של החלטה כנגד השרות נותן

 יועץלהודעה   חברה, אלא אם תימסר על ידהצורך בהודעה מטעם הור מאליו, בלא יוארך כאמ ההסכם 6.3
יועץ ל הארכה עם הכההתקשרות.  ההארכה, על סיוםתום תקופת /יום לפני תום תקופת ההסכם 30

 .ה אחת בלבדלשנעד תהיה 

 כםהס על ימתוחת במועד השרות נותן שיציג לכך בכפוף רק לתוקף תיכנס, ההסכם תקופת הוארכה 6.4
 הסכם תנאי פי על כלוה, רההחב שתדרוש אשר אחר מסמך כלו ('ב נספח) ביטוח ראישו ההארכה
 .ההארכה

 מבלי וזאת, ימהלסי מחובתו לגרוע בכדי בכך יןא, האמורה פההתקו תוך עבודתו את היועץ סיים לא 6.5
 .העבודה בביצוע הפיגור בגין לחברה הקיימים ותרופה סעד מכל לגרוע

, התקופה בתוך  להסכם 5.7בסעיף  המצוינות העבודות מן אחת את יםלסי ביכולתו יןא כי היועץ ראה  6.6
 המנהל. מן ארכה לבקש הוא רשאי

אלו מן  איץ ארכה להשלמת , ולפי ראות עיניו, לתת ליועל דעתו הבלעדימנהל על פי שיקורשאי ה 6.7
וב למנוע את העיכ א יכול היה, באם מצא את בקשת היועץ מוצדקת וכי היועץ להמפורטות ותהעבוד
 הנ"ל.

וזאת ע"י הודעה בכתב זה לידי סיום  הסכםת על הבאלהחליט  העל פי שיקול דעת תרשאי החברה 6.8
 אות הסכם זה ותנאיו.בתקופת הארכה יחולו הור ראש.ימים מ 30של  בהתרעה יועץסר לשתימ

 

 ודיווח פיקוח .7
 

של המנהל, ויבצע כל  ותיו והנחיותיום זה להוראנשוא הסכ למחויבויותיוהיועץ יהא כפוף בכל הנוגע  7.1
 לכך.הוראה והנחיה מטעמו בנוגע 

עניין הנוגעים בעבודת על כל נושא ו לכך, כל פרט דרששיייועץ ידווח למנהל, בע"פ ו/או בכתב, בכל עת ה 7.2
 .הייעוץ

ב אחרי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי יהא המנהל לבקר בכל שעה במשרדי היועץ בכדי לעקו 7.3
 .סבירותולקבל הסברים בגינה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות  ץהייעווע עבודת ביצ

, הבלעדי דעתו שיקול"י עפ, לו דרששיי אחר מידעאו /ו מסמך כל למנהל למסור היועץ מתחייב כן כמו 7.4
 "ב.וכיו השירותים מתן פןלאו באשר

 

 גדר סמכויותיו של היועץ .8
 

 הייעוץגורם כלשהו בקשר לעבודת ה ופוסקת כלפי מכות מחליטמובהר בזאת כי היועץ אינו בבחינת ס 8.1
 ץ בלבד.של יועאלא הינו במעמד 

ורם אחר בחברה שהינו בעל המנהל או כל גאי ושלא על דעת היועץ אינו רשאי להורות דבר באופן עצמ
 ות בעניין הנדון.סמכ

ת ת שיביאו להגדלפעולה אחר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין היועץ רשאי לעשות כל שינוי ו/או 8.2
 ה החתום ע"י מורשי החתימה מטעמה.ל החברהוצאותיה של החברה, אלא באישורה מראש ובכתב ש

 

 ום ביצועאישור על סי .9
 

 זה יודיע על כך היועץ למנהל. למכרז 5.7בסעיף  כמפורטבמלואה  הייעוץומה של עבודת עם סי 9.1
היועץ בכתב, ברשימה  ה ויפרט בפנירתהוגשו במסגואת כל המסמכים ש הייעוץהמנהל יבדוק את עבודת  9.2

למת העבודה ע"י השלמות ו/או השינויים שנדרשים על ידו לצורך השנים, השתוכן על ידו, את כל התיקו
 תיקונים"(.היועץ )להלן "ה

 תיקונים בעבודה בתוך פרק הזמן שיקבע לשם כך ע"י המנהל.היועץ יבצע את ה 9.3
 על כך המנהל אישור בכתב מטעמו. ייתןן המנהל צולשביעות ר בוצעו התיקונים והושלמה העבודה 9.4
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 התמורה .10
 
ר מחיהצעת העל בסיס חודשית קבועה ה יהא היועץ זכאי לתמורבפועל, לאספקת השירותים  בתמורה      10.1

לכל חודש קלנדרי  _______________בסך של זה  למכרז  5.7בסעיף "ב המצשהוגשה על ידו בהליך ו
  להלן: "התמורה"(.)

לתמורה בהיקף של היועץ זה יהיה זכאי  למכרז 5.8סעיף נוספים המפורטים בר השירותים הבובתמורה ע 10.2
במכרז והמצ"ב כנספח א  ר אשר הוגשה על ידובסיס הצעת המחי עלשעות עבודה לחודש  10עד ל 

רק כנגד הזמנתם על ידי החברה בכתב תשולם  יובהר כי התמורה בגין השירותים הנוספים . להסכם זה
  שיוזמנו על ידי המזמין.עבודה היקף שעות הל ובהתאם

 .דין"י עפ כשיעורו"מ מע יתווסף תמורהה מיסכו על      10.3

 לא .בוע בנספח א'בהתאם לק הנם זו תקשרותה נשוא השירותיםקף ספק יובהר כי היהסר  למען      10.4
 אישור מפורש ובכתב מאת מנכ"ל החברה. תתאפשר חריגה ממסגרת ההסכם ללא 

 פי על ,הליךה נשוא ירותיםשה את היקף להקטין או להגדיל הזכות את לעצמה רתשומ החברה יכ יובהר      10.5
 כל דין.  ו הבלעדי ועל פיהוראותיו, על פי שיקול דעת

 ק שירותים לספ מהיועץלדרוש , זה הסכם במסגרת, הבלעדית הזכות את החברה לעצמה תשומר עוד      10.6
 ישה בכתב מהמזמין או מי מטעמו.לדר ת בכפוףזאכל  ים, כהגדרתם בנספח א' להסכם,נוספ

לרבות כל ו 'א בנספחרטים המפו םמרכיביהבגין כל  ומלאהסופית  ההינ התמורה, כי בזאת מובהר      10.7
ל תשלום ההסכם, וכי אין היועץ זכאי לכ מכוחרתה ע"י היועץ לה נלוות המתבצעות במסגפעולה ומט

 .ל עילה אחרת, או בגין כותר הוצאנוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החז

פורטים עץ שלא במסגרת השירותים המוזמנים בהסכם זה והמ"י היו, כי כל שירות שיינתן עיודגש      10.8
יזכה את היועץ בכל תשלום שהוא, והוא לא  בחריגה ממסגרת ההסכם לאו/או שעות שבוצעו  'א בנספח

 ה.ורי לתבוע מהחברה כל תשלום נוסף העולה על סכום התמיהיה רשא

 המפורט השירותים היקףעל  ההעולרותים שי היקףכן מודגש, כי לא תשולם כל תוספת בעבור  כמו      10.9
ב בתוספת כ"ל החברה, במפורש ובכתכם, אלא אם אישר מנממסגרת ההס' א חובנספבהסכם זה 

השירותים הנוספים בתמורה נוספת, והתוספת להסכם להסכם זה ו/או בהסכם נוסף את הזמנתם של 
 ל החברה כדין.תימה שהח מורשיהנוסף הוחתמו בחותמת החברה ונחתמו ע"י ו/או ההסכם ה ז

 
 התמורה תשלום אופן .11

 
 :ל פי המפורט להלןיצוע עבודות יהיה עם התמורה בגין באופן תשלו 
 

            תמורהליועץ השולם תו, בשלמותם, רת ביצוע העבודות לפי תנאי ההליך וההסכם על נספחיתמו 11.1

  .30בתצורת שוטף פלוס  ,שי קבוענר חודייריטכ תשולם  5.7עיף בס המצוינים בור הסעיפיםעהתמורה ב         

  ובצירוף, היועץ עםמט שבוןח בקבלת מותנה 5.8כמפורט בסעיף ים פהשירותים הנוסהתמורה בעבור  11.2

ימים מאישור החברה את  30ותשולם . עהשבוצ העבודה ופירוט היועץ ידי על עושבוצ עבודה ותשע"ח דו
 הדו"ח. 

 ת החברה, וזא לחשבו, או שלא יאשרו כלל, ויעבירו ו מקצתהמנהל יבדוק את החשבון, יאשרו, כולו א 11.3

 לתשלום. עץ, על הסכום המאושרממועד המצאתו ע"י היו ימים 14תוך 

' לעיל, לא יחשב דבס"ק יום מהמועד הנקוב לתשלום  15ר של עד ' לעיל, איחודעל אף האמור בס"ק  11.4
ו תשלומי פיגורים מכל סוג צוי ו/אולא יהא בו בכדי להטיל על החברה חובת תשלום פיכהפרת ההסכם 

 ומין שהוא.
ם כל סוג של התייקרות ה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתוסף אליההמופיעים בחוזהמחירים 

  קשרות.במהלך כל תקופת ההת

 

ן האמור לתשלום ממועד ימנה פרק הזמ"ק ב' יבסונות האמורים וחל פיגור בהמצאת החשב במידה 11.5
 זאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת ההסכם מצד החברה.החברה, ו ת/החשבון אצל חשב קבלת

הגשת חשבונות ואישורם, מועדי ען הסר ספק, כי ההליך המפורט לעיל ביחס לממובהר בזאת ל 11.6
ו העסקתפסקה הוי כל תשלום במקרה בו גם לגב המחויביםהעברתם, יחול בשינויים  התשלום ודרך

 מכוחלהלן, או   14מכוח סעיף י המגיע לו לום היחסשל היועץ טרם סיום ביצוע השירותים ביחס לתש
 הסכם או דין. מכוחם ילה וזכות אחרכל עי
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 שמירת סודיות .12

 ועץ יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. הייועץ תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר על ה  12.1

 מראש ובכתב.מור, אלא אם קיבל על כך את הסכמת החברה כל מידע כאימנע מלהעביר לאחר     

 זהלהסכם יועץ יחתום על התחייבות בנוסח הרצ"ב כנספח ג' ה  12.2
 

 ה מקצועית ושמירת דיניםרמ .13
 במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא ב לבצע את השירות הניתן על ידו בנאמנות, היועץ מתחיי 13.1

 ות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.לטיב השיר אי ללא סייג כלפי החברהיהיה אחר

 בר חברה בדה של הישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מאת מי מטעמבזאת, כי אף א מובהר 13.2

ם להסכם זה, לא ל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאאו חלק הימנו או כ הייעוץתוכן 
ל ו/או החברה יל על המנהעית המלאה ואין בהם להטישחררו את היועץ מאחריותו המקצו

 האמורים.ו/או המסמכים  ץהייעואחריות כלשהי לטיב 

 ינו ל החברה לעניין האמור בהסכם זה והושליחה שציגה היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו נ 13.3

 מדו זה.חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממע

 לפעול לפיהן אות הדין וכל תקופת ההסכם את הור היועץ מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך 13.4

 הסכם זה. מכוח מחויבויותיובנוגע לכל 

 
 פסקת עבודת היועץה .14

 
 , גם שלא בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה חברהה ת, רשאיהסכםעל אף האמור בכל מקום אחר ב 14.1

הודעה  בו, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י מחמת הפרת ההסכם או פגם שנתגלה

 יום מראש. 30  ליועץבכתב אשר תינתן 

  הייעוץעץ את התמורה בעד אותו חלק מעבודת ר, תשלם החברה ליוהובא ההסכם לידי גמר כאמו 14.2

תה וף לזכותה לקיזוז על פי דין ובכלל זה זכופועל עפ"י הוראות הסכם זה, בכפצע על ידו בבואשר 
בכובעה נו, לחברה או כל חוב אחר, ככל שישלקיזוז חובות היועץ בגין אגרת מים ו/או ביוב ו/

 כספקית שירותים.

 ות ניר, תמורה או פיצוי כלשהם ליועץ בעד שימוש בתוכפטורה מתשלום כל שכהחברה תהא  14.3

 ועץ שכבר נעשתה.אחרים הקשורים בחלק עבודת הי ובמסמכים

 תשלום אחר  כי החברה לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל מובהר בזאת למען הסר ספק 14.4

 ר.ל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמולמפורט לעיליועץ מעבר 

 כל  מכוחרה להם זכאית החבבכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה  מובהר בזאת כי אין 14.5

 דין או הסכם.

 ההסכם מכל סיבה שהיא התלויה ביועץ ואשר אינה והיועץ הפסיק את עבודות הייעוץ נשוא  ידהבמ 14.6

ועץ(, אשר אינה ת, וכל מקרה אחר שאינו תלוי בימחלה, מוו ח עליון )ולרבות תאונה,מהווה כו
כם זה, תהא זמן הנקוב בהסה סכם על ידי החברה, שלא בהודעה מראש בתוך פרקהפרת הה

לום האחרון אשר שולם ליועץ יצוי מוסכם מאת היועץ אשר יהיה בגובה התשהחברה זכאית לפ
 בגין ביצוע שלב בעבודות. 

 ן הפסקת העבודות ממצה את זכויותיה של החברה בגילעיל אינו כי הפיצוי המוסכם  ובהרמ 14.7

עקב הפסקת עבודתו  קים שיגרמו להנז שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את היועץ בגין והחברה
 פרת ההסכם. ו/או ה

 

של היועץ  כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו מכוח מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה
כם לאלתר, ולבצע את ההס עמוהיועץ, לבטל  ית תהא החברה להפסיק את עבודתלעיל, רשא זה סעיף מכוח

אותו גורם וזאת במקרים ם אחר לרבות הסבת ההסכם לו באמצעות גורה אבעצמ הייעוץאת יתרת עבודת 
 הבאים:
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 -באם הינו תאגיד  -או כל דין, ו/או היועץ הוכרז כפושט רגל,  מכוחכונס נכסים  מונה ליועץ 14.7.1
 צו פירוק. ניתן לגביו

 .ו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עמה קלוןקירה פלילית או הוגש נגדנגד היועץ נפתחה ח 14.7.2

 בלקיחת שוחד או בכל מעשה מרמה. עמו נתפס או נחשד בגניבה,יועץ או מי מטה 14.7.3

ותית, כספית, טכנית, רה כי היועץ אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאהוכח לחב 14.7.4
 כל סיבה אחרת.או מצועית מק

לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה  ת כי אין המקרים המנוייםאלא שמובהר בזא 14.7.5
עילה  מכוחה לבטל את ההסכם באופן כאמור תם בכדי לגרוע מזכות החברוכי אין במניירה סגו
 בדין.ש

 להם זכאית גרוע מכל סעד או תרופה מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק א' לעיל בכדי ל 14.8

לרבות הסעדים והתרופות המוקנים עבר לקבוע בס"ק א' לעיל, כל דין או הסכם מ מכוחהחברה 
 .סכםיסודיות של ההרות לה כנגד הפ

 ולפי העניין. המחויביםבשינויים  14.2לנה הוראות סעיף לעניין סעיף זה תחו 14.9
 

 התנאה על זכות יוצרים .15
 

 ות ו"ד, בדוחוכניות, במסמכים, בחהשימוש בתוהסכם זה זכות הבעלות ו מכוחלחברה מוקנית  15.1

טענה מצד ץ, ולא תישמע היוע, גולמי או אחר נשוא הסכם זה, שהוכנו ע"י ו/או בכל חומר מקצועי
שתעשה החברה בתוכניות או  רה להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל שימושהיועץ כלפי החב
 במסמכים אלו.

 וכנו מסחרי בתוכניות ובמסמכים שה עשות שימוש, לא רשאית תהא החברה לעל אף האמור לעיל 15.2

די לגוף אחר, כ -מורה בתמורה או שלא בת -סכם על דרך של מסירתן ע"י היועץ במסגרת הה
שור כאמור רשאית החברה ובכתב של היועץ. בהעדר אי מראשא באישורו שיעשה בהן שימוש, אל

 לצורכי עצמה בלבד.להשתמש בתוכניות ובמסמכים האמורים 

 גם  הייעוץעבודת שהוכנו ע"י היועץ במסגרת  ת להשתמש בתוכניות ובמסמכיםה תהא זכאיהחבר 15.3

 לעיל. 9 ת הנדרשים עפ"י סעיףם ו/או ההשלמותיקוניטרם סיום עבודתו ו/או ה

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .16

 , לחברה שירותים כנותני ייחשבו מטעמו עבודה מבצע וכל היועץ כי, בזאת מוצהר ספק סרה למען 16.1

 .ומעביד עובד יחסי כל ברההח לבין היועץ בין ייווצרו אל מקרה ובשום החברה עובדיכ יחשבו לא

  החברה בין מעביד עובד יחסי התקיימו לעיל האמור אף על כי, מוסמכת רכאהע ידי לע וייקבע היה 16.2

 יןבג מטעמה מי כל או/ו רההחב את ויפצה ישפה כי היועץ מתחייב, מטעמו מי כל או/ו היועץ לבין
 עם בקשר קביעה או/ו ביעהת או/ו טענה מכל כתוצאה יגרמוש אובדן או/ו הוצאה או/ו נזק כל

 . ההחבר של הראשונה שתהדרי עם מיד, רכאמו בידמע עובד יחסי

  אף על כי, מוסמכת ערכאה ידי על וייקבע היה כי, בזה ומוסכם מוצהר לעיל מהאמור לגרוע מבלי 16.3

 הסכימו כאילו הצדדים את יראו, היועץ לבין חברהה בין עבידמ עובד יחסי התקיימו יללע האמור
 : ןלהל) לעיל 10 סעיףל מורכא התמורה מן 60% המהווה תמורה על להמלכתחי

 ביצוע עבור והוגנת מלאה הנה המופחתת התמורה כי בזה מצהיר והיועץ"(, תהמופחת התמורה"
 . כאמור מעביד ובדע יחסי ימוהתקי כי שייקבע במידה, זה הסכם פי על התחייבויותיו מלוא

 רה מעבר לתמוהסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה  את הלחבריחויב להשיב  היועץה כזה, במקר 16.4

וריבית  ( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכןהלן: "סכום ההשבה"המופחתת )ל
ם לקזז את סכו תזכאי האת והחברהועד למועד ההשבה בפועל,  סימלית, ממועד תשלומםקמ

 היועץכל סכום לו יהא זכאי  פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות על ליועץחוב תל סכום שההשבה מכ
והכל עד  –יקת ערכאה מוסמכת כאמור בד מעביד על פי פסמם של יחסי עויעה על קיועקב הקב
מי מטעמו הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על החברה לשלם ליועץ ו/או לתקרת 

 עיל."ק ב' לבס בהתקיים האמור

 

 ניהול ספרים ומסמכים נוספים עיסוק בהרשאה, .17
 .1975-מוסף, תשל"ו י חוק מס ערך סק מורשה" לפעוץ מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "היוע 17.1

 על  וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרשהיועץ מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין  17.2
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תקופת חלותו של הסכם ויעשה זאת במהלך כל וכי ימשיך פי שלטונות המס ובכלל, פי כל דין כל
 זה.

 את כל  ינו מפריש עבורםעובדיו, כי ה יים כדין לכלכוהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניהיועץ מצ 17.3

 הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה.ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי 

 חברה אישור על חדשה ימציא היועץ לשנת כספים הסכם זה ו/או סמוך לכל במעמד חתימתו של  17.4

             א יומצא לחברהבזאת כי באם ל כם. מוסהאזורימטעם פקיד השומה  גובה ניכוי מס במקור
 ל החזר מהחברה בגין סכומי מס שנוכו משכר אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי היועץ לכ

 כאמור. יעבד אישור, וזאת על אף שהמציא בדטרחתו בהיעדר אישור כאמור

 

 חאהאיסור המ .18

 חיותו מומ מכוחהינן  כםההס מכוחחייבויותיו של היועץ מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל הת 18.1

 ן אישיות ועליו לבצען בעצמו.ת ולפיכך הינהמקצועי

 או ההסכם או כל חלק מהן לאחר  מכוחרשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו היועץ אינו  18.2

בות כל זכות או חובה הנובעות מההסכם, ולר ר או למסור לאחררשאי להעבילאחרים וכן אין הוא 
 אחר. תמורה ממנו לגורםי המחאת הזכות לקבלת סכומ

 מהון מניות התאגיד, ממי ומעלה  25%לרבות העברה של  -חשב "המחאה" עץ תאגיד תיהיה היו 18.3

 ו לאחרים.שהחזיק בו במועד חתימת הספק על ההסכם, לאחר א

 ו של שירות פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע או חובותיו על ת זכויותיוהמחה היועץ א 18.4

הוא אחראי להתחייבויותיו  ריישאאחר, ו או מקצתו, לו לפי הסכם זה, כולליכלשהו המוטל ע
במלואן עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך בכדי לפגוע המוטלות עליו 

 ה.הגורם הנמחכויותיה של החברה כלפי בז

 פי  עליותיה ו/או התחייבויותיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכו החברה תהיה 18.5

ותיו של כמת היועץ לכך, זאת בכפוף לשמירה על זכויבלת הסמבלי צורך בק ההסכם או חלקן,  
 הסכם זה ומכוח הוראות כל דין. מכוחהיועץ 

 

 ויתור ושינוי  .19

 עם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא או הנחה מטתור, ארכה של הוראות הסכם זה, וי כל שינוי 19.1

 ים להסכם זה.י מורשי החתימה של הצדדידראש ובכתב ונחתמו על אם נעשו מ

 

 י חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור תקדימי אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפ ויתר 19.2

בהפרה דומה,  ם המדוברומה, בין אקרה אחר, דומה ושאינו דולא יהא בו כדי ללמד על ויתור במ
 שונה או אחרת. 

 

 אחריות  .20

 לי יוצא מן הכלל, שהוא, ב כל נזק, איזה ה ומוחלטת לכל ובגיןלאיועץ יהא אחראי אחריות מה 20.1

דיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף שיגרם לחברה ו/או לעוב
או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל או שלוחיו ו/היועץ ו/בשל מעשה ו/או מחדל של או לרכוש, 
יפצה את החברה היועץ  ל פי הסכם זה.ע התחייבויות היועץ עושרין ו/או בעקיפין, מביצהנובע, במי

רה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/להם. היועץ משחרר לחלוטין ומראש ו/או את הניזוק/ים לפי המק
ל אחריות וחבות לכל ובגין כל שבא מטעמה מכו את מי עובדיה ו/או שלוחיה ו/אאת החברה ו/או 

 א.ילה שהיו לרכוש בכל עה, לכל אדם, לגוף ו/אזרע כתוצאה מהרישא לסעיף נזק כנ"ל שא

 

 כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, במידה  י כלפי כל צד שלישי, לרבותאהיועץ אחר 20.2

כל דין אחר, לנזקים , או לפי 1968דש( פקודת הנזיקין )נוסח ח ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי
ו והקשורים מטעממי או ו/או שלוחיו /ושל היועץ ו/או עובדיו שיגרמו ממעשה ו/או מחדל 

תבע החברה ו/או ייועץ על פי הסכם זה, אם תין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו של הישרבמ
היועץ ל, יהא אמור לעיעל נזק שנגרם כתוצאה מהעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה 

בית משפט בפסק דין  ידי בתה עלכום שיפסק לחולסלק את התביעה כנגד החברה או לשלם כל ס
 פי.סו
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 כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או דרישה  יב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה  עליהיועץ מתח 20.3

מי שבא  ו/או ו שלוחיהאו נגד מי מעובדיה ו/א/מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו
ם, לעיל לכל אד – 20.2 - ו 20.1נים רט בסעיפים קטמטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפו

 ברה.לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לחלגוף ו/או 

 
 ביטוחי היועץ .21

 יועץ ה ל פי כל דין, מתחייב של היועץ על פי הסכם זה ו/או עוהתחייבותו מבלי לגרוע מאחריותו  21.1

ידו  ם זה עלהסכשירותים נשוא תחילת מתן ההחתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד עד י מולפנ
מתן כל תקופת במשך על חשבונו , לערוך ולקיים משניהם( ם)המוקד עבורוו/או מטעמו ו/או 
וחי אחריות ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביט זה הסכםהשירותים נשוא 

 עול בישראללפמורשית כדין הפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח ם המהביטוחי אתמקצועית, 
 :("םהביטוחיאו " "היועץחי : "ביטוהלן)ל

 שלישי. כלפי צדאחריות  21.1.1

 מעבידים.חבות  21.1.2

 ועית.חריות מקצא 21.1.3

 

 מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא  מתחייב, לפני היועץ 21.2

 'בכנספח זה  הסכםהמצורף ליכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח אישור בדבר ער החברהלידי 
יועץ להמציא את על ה ,בלתי נפרד ממנו "(, המהווה חלקאישור ביטוחי היועץדרישות  : ")להלן
 .המבטח כשהוא חתום כדין על ידיור ביטוחי היועץ איש

א תפגע כאמור, ל( נספח ב'כנדרש ב)המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח ה כי מוסכם בז 21.2.1
  ., על נספחיוהתחייבויות היועץ על פי הסכם זהו/או לא תגרע מ

 וללאה הינה תנאי יסודי בהסכם ז היועץ וחישורי ביטהמצאת איכי  היועץמוסכם בזה על  21.2.2
  במתן השירותים. א יוכל להתחילל וחי היועץביטהמצאת אישורי 

 
  קבלנים וקבלניעץ בגין ו/או כלפי בין היתר גם את אחריותו של היו יורחבו לכסות י היועץטוחיב 21.3

יורחבו הביטוחים י לגרוע מהאמור( בנוסף )ומבלבידם(, וב למע)היה והיועץ ייחש משנה של היועץ
תם למעשה ו/או מחדל בגין אחריוים כמבוטחים נוספעובדיה  ליה ו/אוהחברה ו/או מנה אתלכלול 

  רשלני של היועץ.
 

 במשך הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה, ם חזיק בתוקף את כל הביטוחילה היועץעל  21.4

ות אחריביטוח  לגרוע ממנו, אתמור לעיל ומבלי . בנוסף לאףזה בתוק הסכםה התקופה בה יהיל כ
נעשתה  אשר על פי דין לכל פעילותיימת אחריותו מתקבתוקף כל עוד חזיק היועץ לה מקצועית, על

 .הסכם זה על נספחיובקשר עם על ידו 
 

 ת תחלוף כל זכו יכללו ויתור על מתחייב כי ביטוחי הרכוש של היועץ )במידה וייערכו( היועץ 21.5

ר הוויתור שהאמור בדב ובלבדעובדיה לפי החברה ו/או מנהליה ו/או מבטחי היועץ כ)שיבוב( של 
 . זדוןבטובת אדם שגרם לנזק לוף לא יחול לעל זכות התח

 

 לנספח אישור ביטוחי  1על ידי היועץ על פי סעיף  פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת 21.6

כמבוטחים  לן: "יחידי המבוטח"(נהליה ו/או עובדיה )להחברה ו/או מאת הול  לכל תורחב ץ היוע
דל רשלני של היועץ ו/או מנהליו ו/או למעשה ו/או מחוטל על מי מהם אחריות ות היהנוספים 
 ולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכובכפוף לסעיף "אחריות צו/או מי מטעמו עובדיו 

 טח. ידי המבובנפרד עבור כל אחד מיח
 

 ת ביטוחי היועץ ריכנספח אישור עדרישות על פי  על ידי היועץ חבות מעבידים הנערכת פוליסת 21.7

קרות תאונת וייקבע לעניין היה ות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תורחב לשפ ('בנספח )
עסקים ויגרמו למי מהעובדים המשי"( מקרה ביטוח)להלן: " מחלה מקצועית כלשהיעבודה ו/או 

מהעובדים מי  ות מעביד כלשהן כלפיכי הינם נושאים בחוב ,תוך כדי ועקב עבודתםהיועץ  ידי על
  כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.היועץ ו לעניין חבות ו/אהיועץ ידי המועסקים על 



 איוייעוץ חשבונ יקורתלמתן שירותי ראיית חשבון, ב 1/2020פומבי   מכרז – ע"מ ( ב1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 

 
  

 ______________________________                                                            60מתוך  50עמוד 
      
 ע )מורשיי חתימה( + חותמת ת המציחתימ  

 

חבות מעבידים  לעיל מוסכם כי היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח 21.8למרות האמור בסעיף  21.7.1
שאינו  ככל, במלואו או בחלקו, ('ח ב)נספ אישור עריכת הביטוחשות דריל (3)עיף סכאמור ב
אולם הפטור העסקה אחרת, רה או כל דרך על, בין אם בהעסקה ישיעובדים בפו מעסיק

היועץ מתחייב כי במידה ויעסיק . במלואולהלן יחול כאילו נערך הביטוח  21.15כאמור בסעיף 
וח כמתחייב מן סכם, יערוך היועץ את הביטהה שר עםלחברה בקמתן השירותים  עובדים לצורך

 ('ח בנספת הביטוח )אישור עריכדרישות ( ל3בסעיף )ולעיל  21.8 –ו  21.2.2 בסעיפיםהאמור 
 . וימציא לחברה אישור כנדרש על פי הסכם זה על נספחיו

יטוח חבות עורך ב ובמידה והיועץ אינולעיל  21.8.1בסעיף ומבלי לגרוע מהאמור  נוסףב 21.7.2
 רותיםן השימתמועד תחילת מ, לא יאוחר החברהידי להמציא ל היועץיב מתחיים, ידמעב
 "ת אי העסקת עובדיםלנוסח "הצהר בהתאם עובדים בגין אי העסקתצהרה ה, זה הסכם נשוא

 היועץ.כדין על ידי  מהא חתויכשה זה הסכםל המצורפת, ((2) 'נספח ב)

 

 אישור דרישות  לנספח  1סעיף על פי  די היועץי הנערכת על ת המקצועיתפוליסת ביטוח האחריו  21.8

 יםכמבוטחים נוספ ו מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/אאת לכלול ורחב ( ת'נספח ב) ביטוחי היועץ
 ןחובה מקצועית שמקור הפרתל בשהיה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 

לי לגרוע וזאת מב טעמושאו מי מו עובדיו מנהליו ו/אוו ו/א במעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ
  .או מנהליה ו/או עובדיה/החברה וכלפי  היועץחבות ביטוח מ

 

  )שישה(  6וליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של וסכם בזה כי פבנוסף לאמור לעיל מ 21.9
  .דשים לאחר תום תקופת הביטוחחו
 

 , מתחייב טוחים הנ"לימים לביו/או משל יטוחים נוספיםהיה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ב  21.10

רכוש  בכל ביטוח כי גרום לכךנוספים ו/או המשלימים ולם ההיועץ לערוך ולקיים את הביטוחי
ר ויתור על זכות התחלוף מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבהיועץ משלים אשר יערוך  נוסף או
לוף זכות התח ויתור עלר בדבר הוובלבד שהאמו היכלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובד)שיבוב( 

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 

 ת המתחייבים מן האמור גבולות האחריוכי תנאי הביטוח ו/או וען הסר יועץ מובהר בזאת למ 21.11

יועץ, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ, ועל היועץ בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי ה
ו גבולות האחריות בהתאם. היועץ טוח ו/אתנאי הבילקבוע את פתו לחבויות וחשילבחון את 
י החברה ו/או או תביעה כלפ/וכל טענה ו/או דרישה הוא יהיה מנוע מלהעלות  שר כימצהיר ומא

ח וגבולות האחריות המינימאליים כאמור לעיל מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתנאי הביטו
 ולהלן. 

 

 לשנותם לרעה בתקופת לבטלם ו/או ו רשאי מבטח אינעל פיו ה לו תנאי מפורשיכליטוחי היועץ ב 21.12

ראש על יום משלושים( ) 30בכתב בדואר רשום  הודעהיועץ ולחברה ל שלח אלא אםהביטוח, 
שכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה יהיה תוקף לביטול  לא יתחייבו כי  מבטחי היועץ כוונתו לעשות זאת.

 30ובטרם חלוף  לעיל כאמור בכתבדעה הו נשלחה אם לאעובדיה  ו/אוהחברה ו/או מנהליה 
 . ההודעה חד משלוממועהימים )שלושים( 

 

 יזה מבין ביטוחי היועץ על פי הביטוחים ץ ולחברה כי או של היועץ יודיע ליועכל פעם שמבטח 21.13

נה לרעה, עומד להיות מבוטל או משו ('נספח ב)אישורי ביטוח היועץ דרישות ספח שנערכו לפי נ
לחברה אישור  עץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציאהיוחייב לעיל, מת 21.12ף בסעיר כאמו

 הקודם, כאמור לעיל. עה של הביטוח ד הביטול או השינוי לריכת ביטוח חדש, לפני מועער

 

 על  קודמים לכל ביטוח הנערךראשוניים ונאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם יטוחי היועץ ייכללו תב 21.14

תוף ביטוחי בדבר שיו/או תביעה או טענה ו/דרישה ל כל ע םיהיועץ מוותר יטחוכי מבידי החברה 
 1981 –התשמ"א  ק חוזה הביטוחלחו 59ת כאמור  בסעיף לרבות כל טענה ו/או זכו החברה.

 יה. וכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל 
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תביעה כנגד  ה ו/אוישכל טענה ו/או דר היה לוץ מצהיר, כי לא תמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היוע 21.15
 יועץאישורי ביטוח הדרישות י נספח ל פי הביטוחים שנערכו לפכאי לשיפוי בגינו עהחברה בגין נזק שהוא ז

 חריות לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות , והוא פוטר בזאת את החברה מכל א(')נספח ב

למקרה  אדם שגרםטובת ר כאמור לא יחול לואולם מוסכם בזה כי הפט העצמית המוטלת על היועץ(.
 . הביטוח בזדון

 

ר לרבות באישו (זה )ביטוח 21 ות בסעיףוח בגין הפוליסות המפורטלשלם את דמי הביטמתחייב  עץהיו 21.16
ולקיים  למלאשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ו, וכל ת('נספח ב) היועץביטוחי 
ת והזהירות ר, לשמור על הוראות הבטיחויות האמוע בכללומבלי לפגו, שונןלות כפוליסוראות הה את כל

וקף במשך כל תקופת ה בתינתהי ותסלדאוג ולוודא כי הפוליות הביטוח, ככל שקיימות הנכללות בפוליסו
  ביטוח ץ כי את. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב היועבקשר עם הסכם זהמתן השירותים 

על ידו נעשתה  אשר פעילותמת אחריותו על פי דין לכל מתקייוד ף כל עבתוקצועית יחזיק קמאחריות 
 . וזה, על נספחי שר עם הסכםבק
 

הוות עילה לתביעה על פי ביטוח על אירוע העלול ליוודע למנהליו עם ה חברהיע למתחייב להוד היועץ 21.17
עם פעולה  לשתף היועץחייב ת. כן ממעבידים חבותשי או אחריות כלפי צד שליאחריות מקצועית, 

וש ו/או מימ להגישה למבטחיםחליט תהחברה ביעת ביטוח אשר ככל שיידרש לשם מימוש ת ,החברה
  .היועץביטוחי  על פיהחברה זכויות 

 

את החברה ו/או מנהליה ו/או לפצות יהיה אחראי היועץ לעיל ולהלן, כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור  21.18
ו/או הפרת  י ביטוחי הנובע מאי קיוםאי כיסו מהם עקב אשר ייגרם למי קבדיה באופן מלא בגין כל נזעו

  .ים על ידועובדים המועסקמנהליו ו/או מי מהאו /והיועץ הפוליסות על ידי איזו מתנאי מתנאי 
 

 ום לב של תנאי יקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום בת ומבלי לפגוע בכלליות האמורנוסף לאמור לעיל  21.19
 מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעהלרבות, אך לא מוגבל, אי היועץ,  ח על ידית הביטוופוליסמ איזותנאי מ

 ים אלו. שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוח החברה לקבלתת בזכויו יפגעולא יועץ, שנעשו בתום לב על ידי ה

 

חזור ולהפקיד להיועץ יטוחי היועץ, מתחייב מועד תום תקופת ביום לפני ( ארבע עשר)  14 -לא יאוחר מ  21.20
נוספת, היועץ מתחייב  בגין הארכת תוקפם לתקופה, לעיל 21.3כאמור בסעיף יטוח עריכת הבאת אישור 

הינו מחויב ביטוח וכל עוד במועדים הנקובים, מדי תקופת  ביטוחי היועץ,זור ולהפקיד את אישור לח
  ל נספחיו.ע הסכם זהבעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב

 

 יםומקד תנאי מתלה נהיה ,כאמור ('נספח בעץ )י היוטוחת אישור בידוע לו שהמצאימצהיר כי  היועץ 21.21
ילת ו/או המשך מתן את תח היועץמ למנוע תזכאי תהיה חברהוה או המשך מתן השירותיםלתחילת ו/
 כנדרש. המוסכם מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, כאמור במקרה שהאישור השירותים

 

אי בדיקתם על ידי בבדיקתם ו/או ם ו/או ץ, המצאתביטוחי היועאין בעריכת  וסכם בזה במפורש כימ 21.22
ו להוות אישור בדבר ו/א המי מטעמ כלשהי על החברה או על נויים, כדי להטיל אחריותבשיהחברה ו/או 

 יבויותיו של היועץ על כלשהי מאחריותו ו/או התחיו/או לגרוע בצורה למוסכם ו/או כדי לצמצם התאמתם 

  מי מהבאים מטעמה.הטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על די לאו כ. על פי כל דין
 

 –ו  21.3יועץ כאמור בסעיפים י הטוחיישור באי המצאת אהמצאת או י הסר יועץ מובהר כלמען  21.23
 על נספחיו.  פי הסכם זה - על היועץמועד, לא תפגע בהתחייבויות בלעיל  21.20

 

והיועץ  שיומצאו על ידי היועץ כאמור לעיל הביטוחי לבדוק את אישורחייבת(  א)אך ל יתברה רשאחה 21.24
 (. ביטוחזה ) 21פי סעיף  עלחייבויותיו רש על מנת להתאימם להתכל שינוי או תיקון שייד מתחייב לבצע

 

אישורי ק את ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדו החברהמתחייב כי זכות הביקורת של מצהיר ו היועץ 21.25
חריות כל חובה וכל א המטעממי על או  החברהל, אינה מטילה על ורט לעיפכמ םולהורות על תיקונ חוהביט

חובה  או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל יקפם, ותוקפם,הביטוח כאמור, טיבם, השהיא לגבי אישורי 
 ו/או על פי כל דין.  זה הסכםעל פי  היועץשהיא המוטלת על 
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על  תזכאי ונכל סכום לו הילעכב  תרשאי תהייה החברהי כהאמור לעיל, מוסכם בזה מוסף ומבלי לגרוע בנ 21.26
ההתקשרות נשוא הסכם זה יועץ בקשר עם הדת לזכות מוהעהתמורה ( מביטוחהסעיף סעיף זה )פי תנאי 

 ( ימים מראש. שבעה) 7ל כך ליועץ, בכתב, ובתנאי שהודיעה ע

 

למוסכם על ידי  עה בהתאםטוח במלואם ויישוב התביים תשלום תגמולי הבמוסכם בזה על החברה כי ע 21.27
ביעה באם נגרמו( בקשר עם התי הוצאות שנגרמו לחברה )ץ הסכום המעוכב בניכוהחברה, יושב ליוע

 הביטוח, כאמור. לתגמולי 

 

וראות אמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות והבנוסף ומבלי לגרוע מה 21.28
תקנו לפי החוקים וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהוממלכתי  תאומי, חוק ביטוח בריאולהחוק לביטוח 

יו שיועסקו במתן השירותים נשוא אופן שכל עובדמכלליות האמור לעיל, בובעיקר, אך מבלי לפגוע  הנ"ל,
ים קהזכויות שעל פי החוה,  באופן  זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הסכם ז
 הנ"ל. 

 

הוראות ההסכם בדבר  ינה באה לגרוע מכוחם שלזה בקשר לביטוח א 21ראה בסעיף כי כל הו, מובהר בזאת 21.29
  או על פי הדין.רמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/לנזקים באם יגותו הבלעדית של היועץ אחרי

 

 .םהפרה יסודית של ההסכ ההסכם, והפרתן מהווה זה )ביטוח( הנן מעיקרי 21מובהר, כי הוראות סעיף  21.30

 

 סודיותי הפרות .22
פרתן תיחשב וה ם עיקריים להסכם זה,  להסכם הינן תנאי4,7,12,13,17,18,20,21,23–3הוראות סעיפים 

 פרה יסודית של ההסכם.כה
 

 בטחונות .23

על פי הסכם זה ביחס לכל  נותן השירותיםלוי מלא ומושלם של כל התחייבויות לשם הבטחת מי .א
נותן השירותים  ההתחייבויות וההצהרות שלי כל השירותים שעליון לספק לחברה ולהבטחת מילו

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת לחברה,  נותן השירותים, ימסור במכרז
כשהיא  צמודה למדד המחירים , חש" 10,000 זה, בסך של להסכם א'ספח בנהחברה  בנוסח כמפורט 

 חודשים. 24ולתקופה של  (" ערבות הביצועלצרכן, בתוספת מע"מ כדין )להלן: "

 מדד הבסיס לעניין זה יהיה המדד המפורסם האחרון במועד חתימת ההסכם.   .ב

ירותים באופן מלא וסופי החברה תחזיר לנותן השירותים את ערבות הביצוע רק בסיום מתן הש .ג
 ולשביעות רצונה של החברה. 

 15-עד ל דשה ו/או להאריכה בערבות ביצועה ח מתחייב להחליף את ערבות הביצוע נותן השירותים .ד
פה אחרת בהתאם שנים ו/או לכל תקו 3תקופת הערבות לתקופה נוספת של יום לפני תום כל 

ערבות ביצוע בתוקף בכל זמן שהוא נותן לחברה להחלטת החברה.  נותן השירותים מתחייב להחזיק ב
רשאית לדרוש  החברה תהאהפרתו של סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם. את השירותים. 

וק מהבנק להאריך את הערבות ללא צורך בהסכמה מאת נותן השירותים ו/או מתן הסבר או נימ
 כלשהו.

לפי הסכם זה על נספחיו,  נותן השירותית הערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויו .ה
הסכם זה  לפי לוח הזמנים שייקבע במסגרת מתן השירותיםלרבות, אך מבלי למעט, התקדמות 

 .לעיל 20ונספחיו וכן להבטחת פיצוי החברה  ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים, כאמור סעיף 

ו, בפעם אחת או לשיעורין.  בכל החברה תהא רשאית לגבות את סכום הערבות לביצוע, כולו או חלק .ו
ימים  7להמציא לחברה תוך  נותן השירותיםמקרה שהחברה תעשה שימוש בערבות הביצוע, מתחייב 

מיום עשיית השימוש בערבות הביצוע ערבות חדשה, הזהה בנוסחה, במהותה ובסכומה לערבות 
 בה נעשה שימוש.  הביצוע

נובעות מעצם הפרת ההסכם או מאי מסירת הערבות אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות החברה, ה .ז
או להפחית סכומים  לביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה כדי לפגוע בזכויות החברה לעכב, לקזז

 אחרים לפי הוראות אחרות של ההסכם.

 למת או הארכת הערבות לביצוע, לרבות מס בולים.יישא בכל הוצאות הוצאת, הש נותן השירותים .ח
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יובהר, כי ערבות הביצוע הינה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה למען הסר ספק,  .ט
להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום  חד צדדית של החברה, ללא כל דרישה

 .נותן השירותיםהערבות לביצוע מאת 

 
 

 
 כתובות והודעות .24

 כתובות הצדדים הינן כמפורט  בכותרת להסכם.  24.1

 מסמך שנשלח ים, וכל הצדד ר רשום לפי כתובותדואניין הסכם זה ישלחו במסמך או הודעה לע  24.2

מים מתאריך שליחתו בבית י 3ע"י הנמען עם תוך כאילו נתקבל  בדואר רשום כאמור, יראו אותו
 דואר.ה

 
 
 

 יה באו הצדדים על החתום:ולרא
 
 

  עמו:צעות מורשי החתימה מטהיועץ באמ                          :החברה באמצעות מורשי החתימה מטעמה
       

_____________________ _____           __________________________ 
 

__________________________                                       __________________________                   
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מיד עם קבלת הודעת המזמין על זכייה בשלב הגשת ההצעה במכרז יש לחתום על דף זה.  הערה:

 בהתאם להוראות החוזה.זו  ות זהה לערבותערבבמכרז יש להמציא 
 
 'אנספח 

 ביצוע( ערבות)
 

                                         ,לכבוד
 מ"( בע1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 יהוד מונוסון  10הוז מרחוב זאב ויינ
 א.נ.,ג.

 כתב ערבות הנדון:
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "שהמבק"להלן: ______________ ת.ז./ח.פ.______________ )על פי בקשת 

להבטחת מתן , וזאת ("סכום הערבות")להלן:  ,(ש"ח שקליםם ת אלפיעשרבמילים ) ₪  10,000כל סכום עד לסך של 

 נאיחשבו , ביקורת וייעוץןלמתן שירותי ראיית חשבו 1/2020פומבי  מכרזהשירותים מושא 

כפי שהתפרסם הידוע במועד חתימת ההסכם   ןהאחרו המחירים לצרכן, מדדל צמוד יהא סכום הערבות 

 .("המדד היסודי")להלן:  בשיעור ______ נקודות מדד חודש________ביום_______ והוא 

ושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יח

ד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המד

 מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב

 כל הפרשי הצמדה. בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל

אלינו, דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע יום מ 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

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

 מבקשלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  בתביעה מבקשמאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 סך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על ה

 תי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בל

 ועד בכלל.ליום  ______________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 3שנים )או פחות מכך(, באותם התנאים, וזאת תוך  3ם להאריך את ערבות זו לתקופה נוספת של אנחנו מתחייבי

ו/או לנמק דרישתכם זו ו/או לקבל  ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו מבלי להטיל עליכם לבסס

 את הסכמת נותן הערבות. 

 רה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צו

 
 

          
 בכבוד רב,            

             
          ________________ 
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 ח ב'נספ
 

 ת אישור קיום ביטוחיםלהכנדרישות 
 

 
"( אישור מבקש האישור)להלן ", יהוד 10זאב וינהוז מרחוב  מונוסון בע"מ-לכלית יהודהחברה הכלהמציא לידי  יועץעל ה

 יטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:קיום ב
 
  ביטוח רכוש .א

, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח היועץה בבעלותו ו/או באחריותו של ווכן ציוד נלו
צינורות,  לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות אש מורחב

 בזדון, וכן פריצה.ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק -פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
 
 ביטוח אחריות מקצועית  .ב

או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/ יועץהלכיסוי אחריותו של  .1
 .ועובדיו/או  יועץהכתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של  ש האישורמבקלרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

  . בגין מי מטעמו יועץאחריותו של הלכיסוי  .2
  :הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר .3

 .(301) אובדן מסמכים .3.1
 .(327) בעקבות מקרה ביטוחאובדן שימוש או עיכוב  .3.2
  .(303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) .3.3
 . (325) םאי יושר של עובדימרמה ו .3.4
 .(326) פגיעה בפרטיות .3.5

"התאריך )להלן:    יועץבין הבין מבקש האישור לחתימת ההסכם הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום  .4
 .( הרטרואקטיבי"

 .(309) כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב .5
 .(332) חודשים 12כולל תקופת גילוי מורחבת של הביטוח  .6
 . (321)( 304) יועץה בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני שלמבקש האישור  לשפות אתמורחב הביטוח  .7
 .(328)עבורוי מבקש האישור או , לכל ביטוח אחר שנערך ע"ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני .8
 .ביטוחהלמקרה ובמצטבר לתקופת  , ₪  4,000,000.-בולות האחריות: ג .9

 
 ד שלישיביטוח אחריות כלפי צ .ג

)ומבלי לגרוע מכלליות  לרבות לצד שלישיעל פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם  יועץהלכיסוי אחריותו של     .1

  .מבקש האישורהאמור( 

 מ:הנובעת הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות  .2

 הרעלה,  .2.1
 , המוגש ככיבוד במקום כל דבר מזיק במאכל או במשקה .2.2
 , מיפתאו זיהום תאונתי .2.3
בעת קרות שלא במישרין ו/או עליו נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו  .2.4

  מקרה הביטוח, 
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 .(315) מצד המוסד לביטוח לאומיתביעות תחלוף  .2.6

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  , בכפוף לסעיף אחריותמבקש האישוראת ות שפהביטוח מורחב ל .3
 .(321) (304) (302) עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכ .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ביטוח.הלמקרה ובמצטבר לתקופת  ₪  1,000,000גבולות האחריות:  .7

 
 מעבידיםביטוח חבות  ד.

 כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  דיןעל פי  יועץהלכיסוי חבות  .1

 :ביטוח אינו כולל הגבלה בדברה .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1

 ורעלים,  פיתיונות .2.2

 , כחוק העסקת נוער .2.3
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 המבוטח. היה וייחשבו כעובדי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם .2.4

 .(319) יועץשל מי מעובדי ה םמעבידלחשב יהיה ו, הינו מבוטח נוסף מבקש האישור .3

 (.328)ח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו ביטוח זה הינו ביטו .4
 .(309)זכות שיבוב כלפי מבקש האישור הביטוח כולל ויתור על  .5
 ביטוח.הלמקרה ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6

 
 – ביטוחיםכללי לכל ה .ה

לכלל לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב  .1
 ₪. 500,000-העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מהרכבים המשמשים לביצוע 

מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור בהגשת  מבקש האישורכי לא תפגענה זכויות על מבטחי היועץ לאשר  .2
 עה בגין הביטוחים הנ"ל,תבי

ובכפוף לזכויות המבטח  של המבוטח הזהירותבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת יסייג רשלנות רבתי  .3
 עפ"י דין.

, מבקש האישורליום  30הודעה מראש של משלוח לא ייעשה אלא ב ,שינויים לרעהביטול הביטוחים הנ"ל ו/או  .4
  בדואר רשום.

 
 

ון ביטוח כנדרש ע"י הממונה על שוק הה ביטול חריג/כיסוי קוד בסוגריים בביטוחים הנ"ל מופיעדרישה  כלעל יד   הערה:
אק"ב, לא לציינה בש, ניתן בצידה שלא מופיע קודבדרישה . של היועץ באק"ב של היועץ יציין המבטח, אותו וחסכון

 .של הפוליסה לטובת המבוטח()הרחבה  פוליסת הביטוח של היועץבביטול חריג זה /כיסויאך יש לכלול 
 

 לידיעת מבטחיי. הנני מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה
 
 

 
__________________ 

 חתימת היועץ
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 נספח ג'
 

 

 ם סודיותהסכ
 

   
 __________   תשנ   ____  לחודש ____ ביום __________ב ונחתם שנערך

 
 

 ( בע"מ1996ד )החברה הכלכלית לפיתוח יהו  :בין
 512301961ח.פ.  
 יהוד מונוסון, 10ז יזאב וינהומרחוב  
 ("המזמין"או   "התאגיד"ו " אהחברה)להלן: " 

 
 ;מצד אחד

          ן:לבי

 ./ת.ז._____________.פ. / ח.צח

 __________מכתובת: _______

 __________פקס:__________ ___פון:________________טל

 ימה מטעמו/ה:באמצעות מורשי חת

 ___________. ______________________ת.ז.___________1

 ___________________________ת.ז._.________________2

 ("ים/רותהשי נותן"או  "היועץ" :)להלן

 מצד שני;
 

 
ית חשבון, ביקורת ויעוץ למתן שירותי ראים ביום _________ בהסכ ועץעם הי הקשרהת והחברה  הואיל

 ;נאיחשבו
   

 ; החברההיועץ למידע ומסמכים של אספקת השירותים ובמסגרתם נחשף ולצורך   והואיל  
 

עקב  הוהמגבלות המוטלות עלייועץ ה סודיות שלזה את חובות הוברצון הצדדים להגדיר במסמך    והואיל
 ;החברהשות שבריפת המידע חש

 
 ן:כימו הצדדים כדלקמלפיכך הס

 
 בלתי נפרד ממנו והצדדים מצהירים על נכונות האמור בו. קחלהמבוא לחוזה זה מהווה  .1

 

 מידע סודי וחומרים סודיים .2

 המפורט לצידם:מונחים המצוינים להלן הפירוש זה יהיה ל בהסכם
 

הצד )להלן: " יועץו להלן, להמגלה מידע סודי, כהגדרת החברה  -"לההצד המג" .2.1
 ."(המקבל

הידע, הנתונים, החישובים, התחשיבים, השרטוטים, מעו כל המידע, ובכלל זה, כל " משמידע סודי" .2.2
י ו/או ן המדעי ו/או הטכני, מידע מסחרות, הנסיוהדגמים, תוצאות הבדיקות, הרעיונהתרשימים, 

 לרבות כל נושא הקשור וחות וספקים, רשימות לקעסקי, 

 
ת בטיחות דוחו ,דוחות כספייםנתונים,  תחשיבים, הליכים,יעת מדיניות, מחקר, תלקב למדיניות,

 או כל חלק מהם,  ודע לי עליונסופק לי ו/או שמסמכים וכל מידע ש ואיכות, מצגות
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שלוחו קודם למועד חתימתו של  מגלה ו/אועל ידי הצד ה ד המקבל, בין בעל פה ובין בכתבשנמסרו לצ
בין )י" כולל, בין היתר, המצאות להלן(. "מידע סודקופת ההסכם )כהגדרתה לך תו/או במה הסכם זה

 ובין אם לאו(, הניתנות להגנה באמצעות פטנט 

 
ות הנדסיים דות מסחריים, מידע ביחס לרעיונישום(, סובין אם רשומים ובין אם בהליכי רפטנטים )

מגלה קבל מאחרים אשר הצד ההמת גלה ומידעים ו/או פרסומיים או אחרים של הצד המאו שיווקיו/
 בו כסודי. מחויב לנהוג

צתו, לרבות משמעם כל החומרים המוחשיים הכוללים מידע סודי, כולו או מק" חומרים סודיים" .2.3
כוננים, נות ו/או קלטות, זיכרו אר אלקטרוני, דיסקים, דיסקטים,דפסים, דומסמכים כתובים או מו

 חשב.די מובין על יבין אם קריאים על ידי משתמש 

 

 הגבלות .3

 כדלקמן: חברהתחייב בזה כלפי ההיועץ מ
ם, בין במישרין ובין מוחלטת ולא לגלות כל מידע סודי או חלק ממנו לצדדים שלישיילשמור בסודיות  .3.1

 בעקיפין.

ניצול כלשהם, בכל דרך שהיא, שום ו/או שימוש ו/או יימידע הסודי, או בכל חלק ממנו, א לעשות בל .3.2
יתוף פעולה בין הצדדים צד המקבל, קרי לשם המטרה שלשמה נמסר ליישורש לצורך מלבד כנד

 "(.טרההמקטים בתחום הפיתוח והאינטגרציה של מערכות מידע )להלן: "בפרוי

ך ור בכל דרכפל  ו/או ליצשהיא, וכן לא להעתיק, לצלם, לשבכל דרך  לא לפרסם את המידע הסודי .3.3
 שום המטרה.מלבד כנדרש לצורך יי מהם,ו כל חלק אחרת העתקים של החומרים הסודיים, א

לישי, למעט לעובדיו ו/או יועציו אשר קיים צורך כי יחשפו לות את המידע הסודי לכל צד שלא לג .3.4
 מידע הסודי לשם יישום המטרה.ל

 ל הצהרות סודיות ואי שימושלמידע, ע יש להם נגישותובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, שחתים את עלה .3.5
 במידע.

על מידע  עים בהם נוקט היועץ לשם הגנההפצה באותם האמצ סודי מפני גילוי ו/אודע הגן על המילה .3.6
ל הפחות , אך לכחברהים למידע הסודי של הואשר בעל אופי ו/או חשיבות דומ בבעלותהסודי אשר 

 אמצעי זהירות סבירים.ב

לשם בהם ם השימוש י והחומרים הסודיים במלואם מיד עם תומידע הסודצד המגלה את הלהחזיר ל .3.7
פי המוקדם, וכן למחוק ו/או או בתום תקופת הסכם זה, ל רההחבמיד עם דרישת יישום המטרה, או 

כל המידע הסודי  המגלה כי מצעים אלקטרונים ולאשר בכתב לצדלהשמיד כל מידע סודי המוחזק בא
 חק.הוחזר ו/או נמ

 

 קניין .4
אחרת במידע כל זכות קניינית או  תהיהאין ולא  וליועץ חברהי הינו רכושו הבלעדי של המידע הסודה 

 עתידי אשר יעשה בו. לרבות בכל פיתוח ו/או שכלול הסודי
 
 העדר אחריות .5

רת המידע הסודי, או כל חלק ( ומסיAS ISסודי ללא אחריות מסוג כלשהו )את המידע ה תמספק חברהה
 ודי.המידע הס או מצג לגבי נכונותו ו/או שלמותו של/תחייבות וו, לא תראה כהממנ

 
 סעדים .6

לתי מאושר של מידע סודי ו/או חומרים לויו של כל שימוש או גילוי במיד עם גי חברהל ודיעיהיועץ  .6.1
את המידע הסודי  יב לחזקתהה להשייע לבכדי לס טעמהו/או מי מ חברהעם הסודיים וישתף פעולה 

 ה בו.בלתי מורש ו למנוע שימושו/א

, מוסכם כי ק כבד. אשר על כןנז לחברהעלולה להסב  ויד הסכם זה עלהפרת כי ידוע לו ש היועץ מאשר .6.2
מניעה, ללא  לתבוע קבלת צו החברה תלהפרה של הוראות הסכם זה יהיה רשאיבכל מקרה של חשד 
על פי כל ל סעד אחר מבלי לגרוע מכי שיידרש להפקיד ערובה, וזאת בפועל ומבלשיידרש להוכיח נזק 

 דין.
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סס על כאמור נעשתה בהתבלמסירת המידע  חברההת סכמשה וידוע למצהיר בזאת כי היועץ  .6.3
על פי  ויבויותיאת התחייועץ פר היסכם זה וכי מוסכם על הצדדים כי במידה וכאמור בה והתחייבויותי

ו צופים ר הנזק אותשהוא שיעו ₪ 0,0080פיצוי מוסכם בסך של  ברהחיועץ לם השליהסכם זה אזי 
ש תביעה ו/או זכות להגיר בנוסף לכל סעד אחרוע ולג מבליוזאת  הצדדים במעמד חתימת הסכם זה

  ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ע חברהל תהעומדלפיצוי 
 

 שונות .7

על ידי משך עשר שנים, או עד לביטולו הצדדים ול מוד בתוקפו ממועד חתימתו על ידיהסכם זה יע .7.1
ם ל אף האמור לעיל, מוסכ. ע"(פת ההסכםתקוימים מראש ליועץ )להלן: " 7ב בת בהודעה בכת חברהה

קפן לגבי כל חלק של המידע הסודי אשר נחשף בפניה עד ה של היועץ ימשיכו לעמוד בתוכי התחייבויותי
 יפה כאמור.( שנים נוספות ממועד החש10עשר )לתום 

דע הסודי והוא מבטל כל מצג ו/או קשר עם המיכמות הצדדים בהסכם זה מגלם וממצה את כל הס .7.2
 ם זה.רם חתימתו של הסכאשר היו בין הצדדים ט כמהחה ו/או הסהבט

תור במפורש זה לא תחשב כאילו ויתר עליה צד כלשהו, אלא אם נעשה הווי אף התניה מהתניות הסכם .7.3
 ובכתב.

 מ או אל צד שלישי.או שיועבר מידע שיגיע ו/מידע שיועבר בין הצדדים ולא לס אך ורק להסכם זה מייח .7.4

 .חברההל בת הסכמה בכתב ומראש שחייהסכם זה מ יה מהוראותיכל סט .7.5

על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לצד שלישי  ו/או חובותיו להמחות את זכויותיו רשאי וינהיועץ א .7.6
 תב., מראש ובכחברהלשהו ללא הסכמת הכ

 
 

 יה באו הצדדים על החתום:ולרא
 
 
 
 
 

____________________ 
 חברהה

 

 ____________________ 
 היועץ
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 'דח נספ
 

 בנקעדכון פרטי 
 ,לכבוד

 
 ("החברה")להלן:   ( בע"מ1996) החברה הכלכלית לפיתוח יהודת חשבו

 

 ___________________________________ עסק/שותפות/החברה שם .1

 ____  בית' מס_________ ______' _________רח: תשלום ביצוע על הודעה למשלוח בתכתו 

 ________ . 'ספק_____________ ___ טלפון_______ __ יקודמ____ ________ ישוב 

 _____________________. זהות תעודת/שהמור עוסק' מס 

 _.________________ הבנק שם: ומיםתשל להעברת הבנק פרטי 

 _____________________ הבנק בתכתו__________________ בבנק ן-ח' מס 

 __._________________ סניף' מס 

 על להחזירם, הבנקאית ההעברה באמצעות בחשבוננו פיםכס בטעות ויופקדו שבמידה, בזה יביםמתחי נוהנ
 .שהוי ללא החברה לגזברות ידינו

 ___________  ______________  _________________   
   ךתארי            תמתוחו חתימה      המלא שם   

 
 
 ח"רו/  ד"עו אישור .2

  ימההחת  מורשי של ידו חתימת ינהה לעיל החתימה כי ת/מאשר_________ _________  ח"רו/ד"עו אני

 .המציע את מחייבת וחתימתו_________________, המציע מטעם

 

      ___________________  ________ 
 תאריך                                         וחותמת חתימה              
 

 הבנק אישור 
 .ל"הנ המציע של הבנק חשבון טיכפר לעיל הפרטים תא אשריםמ הננו 

 

  ______________         תאריך   
 

 ______________ הבנק חותמת  ______________הבנק חתימת      


