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תאריך 03/03/2020 :

הנדון :הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון
מועצה מקומית פסוטה מזמינה בזאת הצעות לבצוע עבודות תכנון מפורט לשטח של כ 250-דונם
כמפורט להלן.
הכנת תכנית בניין ערים ונספח בינוי למתחמים  ,E-בפסוטה .
 .1מבוא
1.1

מועצה מקומית פסוטה (להלן" :המועצה") ,מעוניינת ליזום תכנון מפורט לקרקע בתחומי
המועצה המקומית פסוטה ,במתחמים  - Eכפי שמוגדרים בתוכנית ג -20910 /תכנית
מתאר פסוטה.

1.2

מטרת העבודה היא הכנת תוכנית מפורטת (להלן" :התוכנית") ,בשטח של כ 250 -דונם.

1.3

התוכנית תהיה תוכנית מפורטת ,ותכלול טבלאות הקצאה ואיזון ,וכן את כל הנספחים
שיש להכין ולצרף למסמכי התוכנית.

1.4

המועצה מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תכנון כמפורט בנספח ב’ להזמנה
(להלן" :שירותי התכנון") ,והכל בהתאם לפירוט שבמסמכי הזמנה זו להציע הצעות
(להלן" :ההזמנה") .המועצה מבקשת לקבל הצעה למתן שירותי תכנון מלאים ,כולל צוות
יועצים כפי שיפורט בהזמנה זו .המועצה תתקשר בהסכם לביצוע התוכנית עם מציע אחד,
שהוא אדריכל ויהיה ראש צוות התכנון ומנהלו (להלן" :המציע") ,ואשר יהיה אחראי בפני
המועצה בכל הקשור להצעה זו ובהמשך ,במידה ויבחר ,לשירותי התכנון במלואם.

1.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לצאת בהזמנה חוזרת להציע הצעות בעניין שבנדון
ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו ,ו/או לשנות את החוזה בכל שלב
לפני או אחרי חתימת החוזה עד לחתימתו הסופית ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,כאשר למציעים לא תהיה כלפי הרשות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא בעניין זה.

1.6

המועצה מדגישה כי תהליך התכנון וליווי הפרויקט נעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון
מחוז חיפה .במסגרת זו ,צוות התכנון ,שלבי הביצוע והתוכנית יעברו אישור ובקרה על פי
כללי משרד הבינוי והשיכון .יחד עם זאת ,יזם התוכנית ,ההיגוי והטיפול בתכנון ובתוכנית
נעשה על ידי המועצה המקומית פסוטה.
 .2מסמכי ההזמנה
הנספחים הבאים ,לרבות מסמך זה ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה:

2.1

נספח א – תשריט המתחמים.
עמודים  34-35מתקנון תכנית מתאר פסוטה

2.2

נספח ב -פירוט שירותי התכנון ולוחות הזמנים  ,תוצרים ושלבי תשלום.

2.3

נספח ג – טופס הצהרת המציע.

2.4

נספח ד -ההצעה הכספית
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2.5

נספח ה -טבלאות מוצעות להצגת המציע וצוותו .

2.6

נספח ו -נוסח ערבות בנקאית .

2.7

נספח ז -חוזה מסגרת .

2.8

נספח ח – טופס הוכחת ניסיון קודם.

2.9

נספח ט – הצהרה על העדר קרבה.

2.10

נספח י – התחייבות לשמירת סודיות.

2.11

נספח יא – הצהרה על העדר ניגוד עניינים.

2.12

נספח יב – נוסח ערבות ביצוע.

2.13

נספח יג – תצהיר עמידה בתנאי המכרז ותצהיר הוכחת ניסיון איש צוות מטעם המציע.

2.14

נספח יד – טבלת מסמכים מצורפים .על המציע לסמן ב  Xקיים/לא קיים ליד כל מסמך
שמופיע בטבלה במקום המיועד לכך.

 .3תנאים מקדמיים להגשת ההצעה
3.1

המציע הינו אדריכל/משרד אדריכלים /משרד תכנון רשום כדין ,בעל ידע וניסיון במתן
שירותי תכנון אדריכלי עבור רשויות מקומיות או גופים ציבוריים של  10שנים לפחות
בתכנון תוכניות דומות ,בתכנון ערים ,בתהליכים סטטוטוריים ,בחוק התכנון והבניה
התשכ"ה  1965ובתקנות שתוקנו לפיו ,בנהלי עבודה מול משרד הפנים (כגון נוהל מבא"ת).
בנוסף המציע הינו בעל ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ומוסדות
תכנון.
לעניין סעיף זה–
מתן השירותים יכול להיות במסגרת תפקיד אותו ביצע המציע מתוקף העסקתו כעובד
שכיר בחברה גדולה או בגוף ציבורי שסיפקה שירותים לרשויות מקומיות  /גופים גדולים
ו/או במסגרת אספקת שירותים כיועץ עצמאי לרשויות מקומיות  /גופים ציבוריים.

3.2

המציע עסק במתן שירותי תכנון אדריכלי של לפחות  3פרויקטים בשטח של  250דונם
לפחות.
לעניין סעיף זה  -יילקחו בחשבון פרויקטים ,שתוכננו ע"י המציע ובנייתם הושלמו או
שהם נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים.

3.3

לצורך סעיף זה בלבד מציע "משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי
של המציע" .בעל שליטה "-כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ט  . 1969 -להוכחת
דרישות הסף הכלולות יצרף המציע להצעת את המסמכים הבאים–




3.4

מסמך פרופיל המציע.
פירוט ניסיון המציע בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
המלצות של רשויות מקומיות/גופים ציבוריים או רשימת ממליצים (רשויות
מקומיות/גופים ציבוריים( להן סופקו שירותים בתקופה כאמור .כולל פירוט
תקופת השירות ,סוג הפרויקט.

המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו . 1976

מועצה מקומית פסוטה  ,טלפון  , 04-9871040פקס04-9870304 :
מכרז פומבי  – 2/2020תכנון מפורט

4

3.5

המציע הוא בעל רישיון עוסק מורשה כדין.

3.6

על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים
המקדמיים.

3.7

במידה והמציע הינו תאגיד ,יש לצרף להצעה גם אישור רואה חשבון ,ן/או עו"ד המעיד על
בעלי זכות החתימה בשם התאגיד.
תנאי סף להשתתפות במכרז

3.8

על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה את כל המסמכים
והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:
תנאי סף כלליים

3.9

המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה  -להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה
בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

3.10

העדר ניגוד עניינים  -המציע וכל מועמד מטעם המציע לביצוע השירותים (איש צוות מטעם
המציע) מילא וצירף להצעה הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .

3.11

מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי מטעמו יידרשו להשיב על שאלון לאיתור ניגוד עניינים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011 ,כתנאי לחתימת הסכם וביצוע שירותים עבור
המועצה.

3.12

נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו  /או צו פשיטת רגל ו/או צו
כינוס נכסים והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" משמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,
התשמ"א  - 1981 -יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

3.13

המציע השתתף בסיור חובה אשר יתקיים ביום שישי  13/03/2020בשעה  . 11:00היציאה
ממבנה מועצה מקומית פסוטה .

3.14

המציע רכש את מסמכי המכרז  -יש לצרף קבלה.
צוות המציע וכשירויות

3.15

המציע הינו אדריכל רשום ,כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח,1958 -
והמעסיק בעצמו לפחות  2עובדים העוסקים בתחום התכנון האדריכלי אשר השכלתם
הינה לכל הפחות הנדסאים הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים ע"פ חוק ההנדסאים
והטכנאים ,התשע"ג  – 2012העובדים באותו משרד אדריכלים/תכנון ) להלן " :אנשי
הצוות"( מובהר בזאת כי איש צוות יכול להיות מוצג בהצעה של מציע אחד בלבד.

3.16

יש להציג איש צוות אחד העומד בדרישות להלן ואשר יהיה אדריכל רשוי שייחשב כמלווה
הפרויקט מטעם המציע ויהיה איש הקשר מטעם המציע ,ככל שהמציע יזכה במכרז.

3.17

אנשי הצוות שיוצגו בהצעת המציע יהיו הגורמים מטעם המציע הזוכה אשר יבצעו את
השירותים עבור המועצה.

3.18

אנשי הצוות יאושרו מראש ע"י המועצה והיא תהיה רשאית לדרוש החלפת איש צוות
בהתאם לשיקולה המקצועי .להוכחת האמור לעיל יצרף המציע להצעה–



רשימה של עובדי המשרד  /מועסקים ע"י המשרד) לפחות  5עובדים העוסקים
בתחום אדריכלות  /תכנון(.
אישור רו"ח של המציע לפיו העובדים כאמור מועסקים ע"י המציע.
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פרופיל  /תיאור של משרד התכנון /אדריכלים והמועסקים בו.

3.19

מלווה פרויקט  -אחד מאנשי הצוות מטעם המציע ,ישמש כאדריכל ראשי שילווה את
הפרויקטים מטעם המציע ,ככל שהמציע יזכה במכרז) להלן -מלווה הפרויקט(.

3.20

מלווה הפרויקט המוצע יעמוד בדרישות הסף הבאות-







הינו המציע או מנהל המציע או שותף במציע המועסק כעובד שכיר ע"י המציע.
אדריכל רשום בפנקס המהנדסים בתחום אדריכלות בעל ניסיון של לפחות  5שנים
ממועד קבלת תואר אדריכל ,הרשום במאגר משרד השיכון.
בעל ניסיון במהלך  5השנים האחרונות במתן שירותי תכנון אדריכלי של לפחות 3
פרויקטים בשטח של  250דונם לפחות.
בעל ניסיון בתכנון של לפחות  3מבני ציבור במהלך  5השנים האחרונות.
בעל ניסיון בהגשה של תב"ע בסמכות ועדה מחוזית.
בעל ניסיון במתן שירותים לרשויות מקומיות  /גופים ציבוריים.

לעניין הדרישות של מלווה הפרויקט הנ"ל -
מובהר בזאת כי מתן השירותים יכול להיות במסגרת תפקיד אותו ביצע המועמד/ת המוצע
מתוקף העסקתו כעובד שכיר בחברה גדולה או בגוף ציבורי שסיפקה שירותים לרשויות
מקומיות  /גופים גדולים ו/או במסגרת אספקת שירותים כיועץ עצמאי לרשויות מקומיות
/גופים ציבוריים.
3.21

להוכחת האמור לעיל יצרף המציע להצעה–






העתק של רישיון אדריכל בהתייחס למלווה הפרויקט המוצע.
קורות חיים של מלווה הפרויקט המוצע.
פירוט ניסיון מלווה הפרויקט בתצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
המלצות של רשויות מקומיות/גופים ציבוריים או רשימת ממליצים (רשויות
מקומיות/גופים ציבוריים( להן סופקו שירותים ע"י מלווה הפרויקט המוצע בתקופה
כאמור .כולל פירוט תקופת השירות ,סוג הפרויקט ,היקף כספי ואיש קשר.
אישור רו"ח של המציע לפיו איש הצוות הנ"ל הינו המציע או מועסק ע"י המציע.

הערה :מתכנן אשר עובד  /עבד במהלך השנתיים האחרונות בתכנון עבור המועצה,
ולשביעות רצונה ,יהיה פטור מהוכחת היכולות הנ"ל ,מלאה או חלקית ,ע"פ ראות הרשות.
צירוף מסמכים
3.22








על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו
ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף) את המסמכים הבאים המפורטים להלן:
כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.
כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח  /עו"ד למסמך כלשהו
יש לצרף את המסמך מאומת  /מאושר כנדרש.פרופיל מציע או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.
תיק עבודות של פרויקטים שבוצעו ע"י המציע.
תשומת לב המציעים  -ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות  +מחיר.
יש לעיין במכרז ולצרף גם את המסמכים הנדרשים ,לצורך בחינת ההצעות.
אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות
על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
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אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים) אכיפת ניהול חשבונות (,תשל"ו. – 1976
אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

 3.23במידה והמציע הינו תאגיד:
 תעודת התאגדות של התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות.
 אישור עו"ד או רו"ח:
)א (כי ביצוע העבודות וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד.
(ב (שמות המנהלים של התאגיד.
(ג (שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
3.24

במידה והמציע הינו שותפות:




3.25

תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
חוזים של השותפות.
אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.

במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן
תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה–
"עסק בשליטת אישה "  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או
יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1
ו  2 -של ההגדרה אישור;
"אישור – "אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב) בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן
זוג של אח ,הורה או צאצא (של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
מחזיקה בשליטה – "נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ - 50%מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו
לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,
יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית
לפסלה!

העדר ומניעת ניגוד עניינים
3.26

בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים ,קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או
חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא הפנייה .
בהתאם לכך ,המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר
למתן השירותים נושא פנייה זו ; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח
לפנייה זו.

מועצה מקומית פסוטה  ,טלפון  , 04-9871040פקס04-9870304 :
מכרז פומבי  – 2/2020תכנון מפורט

7

3.27

על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים ,במישרין
או בעקיפין ,למועצה.

3.28

המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר בין
פעילויותיו הנוכחיות ,לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק ,לבין
הפעילויות המתוארות במכרז זה .כמו כן ,יתחייב המציע ,אם יזכה במכרז ,להודיע בכתב
וללא דיחוי על כל ניגוד עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין כל הזמנת עבודה ומטלה לפני
ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע ,עפ״י המוקדם האפשרי .ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד
עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או השותפים לו בכל דרך שהיא.

3.29

כמו כן מתחייב המציע ,כי ככל שיצורף למאגר ,ותועבר לטיפולו הזמנה למתן שירותים
לגביה יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור ,מתחייב הזוכה להודיע על כך
מיידית למועצה ולפעול על-פי הוראותיה.

3.30

להצעה תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה ,חתומה על-ידי המציע.

3.31

על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים
בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

3.32

ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה  ,הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים
חשש כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.

3.33

בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח  ,ייתכן ויתבקש הזוכה
לחתום על הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים ,לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011וזאת בהתאם למידע
אשר יימסר על ידו בהליכי הפנייה השונים  .יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה
לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור ,באם יידרש על ידי המועצה והאמור
מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת ההתקשרות.

3.34

המועצה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.
שמירה על סודיות

3.35

המציע ,מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות ,לרבות אי
מסירת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם המועצה או הועדה ואינו
קשור למתן השירותים עבור המועצה או הועדה ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם
עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים ,בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה .להצעה
תצורף התחייבות לשמירת סודיות ,המצורפת להזמנה כנספח חתומה על-ידי המציע.

 .4סתירות והבהרות
4.1

שאולות בקשר עם הזמנה זו ונספחיה ,יש להפנות לראש המועצה מר אדגאר דכואר
באמצעות המייל  fassoutacon@gmail.comאו בפקס מס'  .04-9870304יש להעביר
שאלות אלה עד לתאריך  17/3/2020שעה  16:00תשובות תינתנה במרוכז ,ותימסרנה לכל
מי שהשתתף בסיור החובה.

4.2

תשובות לשאלות ההבהרה יועלו לאתר המועצה ו/או יישלחו לכל הקבלנים אשר השתתפו
בסיור החובה עד .18/03/2020

4.3

המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי ההזמנה שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג
שהוא ,ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות
נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההזמנה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ובין
בתשובה לשאלות המציעים.
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 .5התמורה
5.1

בתמורה לביצוע שירותי התכנון ,תשלם המועצה למציע את התמורה המפורטת בהצעתו
הכספית ,על פי נספח ד' (סעיף  2.5שלעיל)( .להלן" :התמורה").

5.2

על המציע למלא בנספח ד' להזמנה זו את התמורה המבוקשת על ידו ,ושיעור ההנחה
המוצע.

5.3

מובהר בזאת כי התמורה כוללת את כל הדרוש לביצוע שירותי תכנון על פי כל מסמכי
ההזמנה ,לרבות שכ"ט היועצים ,שמאים ,העתקות והדפסות ,שירותי שליחים וכל הוצאה
הקשורה במישרין או בעקיפין לעבודת המציע והצוות המקצועי שלו ,וכן על פי החוזה אשר
ייחתם בין הרשות לבין המציע.

5.4

התמורה תכלול את כל ההוצאות עבור אגרות ועבור אישור התצ"ר באפן סופי על ידי
רשויות התכנון.

 .6ערבות בנקאית סתוקף וביטוח
6.1

המציע יגיש אישור לגבי קיומו של ביטוח מקצועי רלוונטי ,בהיקף שלא יפחת מ  1מיליון
 ₪למקרה ולתקופה .יידרש אישור מהגורם המבטח בעניין יום ביטוח בתוקף לביצוע
עבודה זו.

6.2

המציע יגיש ביחד עם הצעתו ערבות בנקאית בסך של ( ₪ 50,000בהתאם לנוסח המצ"ב
למכרז) ,בתוקף עד  25/06/2020אשר ניתן לחדש אותה מעת לעת לפי דרישת המזמין.

6.3

על המציע יהיה להמציא ערבות בנקאית לביצוע החוזה בתוך  7ימים מקבלת הזמנת עבודה
,וזאת בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז )נספח יב( וזאת בגובה  5%מהתמורה שתיקבע
בהזמנת העבודה.
 .7אופן הגשת ההצעה
המציע יגיש הצעתו כשהיא כוללת:

7.1

הזמנה זו על נספחיה כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד לרבות כל הנספחים אשר מהווים
חלק בלתי נפרד מהמכרז.

7.2

פירוט ניסיון המקצועי של המציע ושל הצוות המקצועי שהוא מציע לצרף אליו לשם ביצוע
התכנון ,בהתאם לטבלאות הכלולות בהזמנה זו בנספח ה' בליווי המסמכים הנדרשים.

7.3

חוזה מסגרת כשהוא מלא בפרטים הנדרשים וחתום על ידי המציע.

7.4

אישורים על היות המציע עוסק מורשה ,וכן אישור על ניהול ספרים כחוק.

7.5

במידה והמציע הוא תאגיד ,יצרף תעודת התאגדות וכן אישור לגבי מורשי החתימה של
התאגיד.

7.6

מכתבי הסכמה של היועצים המקצועיים והמתכננים המקצועיים ,אשר מאשרים את
הסכמתם לתנאי ההצעה ולהשתתפותם בצוות התכנון כמפורט בהצעה זו.
 .8מועד הגשת ההצעות
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8.1

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום  25/3/2020בשעה  18:00בבניין המועצה
המקומית פסוטה ,בתיבת המכרזים.

8.2

את המעטפה הסגורה הכוללת את כל מסמכי ההזמנה יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים
כאמור .יש לציין על גב המעטפה הזמנה לתוכנית מפורטת למתחמים  ,-Eולקבל אישור
לגבי תאריך ושעת מסירת המעטפה במזכירות המועצה.

8.3

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת
לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.

8.4

פתיחת תיבת המכרזים תהיה ביום  25/03/2020שעה .18:05

8.5

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או
להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .9אופן קביעת המציע הזוכה

9.1

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9.2

במסגרת שיקולי המועצה לבחירת ההצעה הזוכה ,תבחנה ההצעות על פי ההצעה הכספית,
ניסיון המציע ,והתרשמות הוועדה  .על המציע לדאוג לכלול בהצעתו את כל האסמכתאות
הנדרשות לדעתו במטרה שהמועצה תקבל את התמונה הנאמנה והטובה ביותר של איכויות
ויכולות המציע וצוותו.

9.3

וועדת המכרזים תתייחס למשקל של כל קריטריון לפי הפירוט הבא:
א .ההצעה הכספית (מחיר)
ב .ניסיון המציע

9.4

-

60%
40%

במסגרת הבדיקה האיכותית ייבדקו בין היתר הקריטריונים הבאים:
היכרות עם רשויות מקומיות ,וועדות מקומיות ומחוזיות.
היכרות עם המגזר הלא יהודי בכל הנוגע לתכנון ובניה.
המלצות מגופים רשמיים או פרטיים אשר עבדו עם המציע והצוות המקצועי בעבר
בפרויקטים דומים.

9.5

המועצה תהיה רשאית בכל עת ,לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר ,או עם כל המציעים
ו/או לבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הליך
התמחרות ו/או השלמת פרטים חסרים ו/או הבהרות לפרטים קיימים ו/או לגבי כל עניין
הדרוש לצורך בחירת הזוכה.

9.6

וועדת המכרזים של המועצה תדון בהצעות שהוגשו ותקבע מהי ההצעה שהתקבלה.
בישיבת וועדת המכרזים יהיו נוכחים גם אנשי המקצוע של המועצה המקומית ,ויועצים
ככל שהמועצה תסבור לנכון ,אשר יתנו את המלצתם בכל הנוגע לאיכות המציע וצוותו.

9.7

המועצה שומרת לעצמה הזכות לבקש ממציע להחליף איש צוות או יועץ באדם אחר באם
תמצא לנכון שהצעת המציע לגבי איש צוות זה אינה מתאימה לנדרש במכרז זה או מכל
סיבה אחרת .המציע יידרש תוך  7ימים להגיש שם יועץ אחר למועצה לשם אישורו כחלק
מהצוות הנבחר.

9.8

במידה ולא יוגש שם של איש צוות כאמור לעיל ,או במידה והמועצה לא תאשר גם את
היועץ שהוצע כמחליף ,המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ישירות עם
יועץ למילוי התפקיד המיסויים לגביו התבקש השינוי בצוות המקורי .המציע שהצעתו
תבחר נותן הסכמתו מראש לקבל את היועץ שנבחר על ידי המועצה ולשתף עמו פעולה.
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במקרה של התקשרות ישירה מול המועצה המקומית עם יועץ כאמור לעיל ,המועצה תוריד
משכ"ט של המציע שהצעתו נבחרה את החלק היחסי של שכ"ט של יועץ זה.
9.9

שמות המציע וציוותו יועברו למשרד השיכון לקבלת אישורם הסופי לפני השלמת הליך
ההתקשרות.
 .10חתימת חוזה והתקשרות

10.1

לאחר קבלת החלטת וועדת המכרזים של המועצה בדבר בחירת ההצעה ,ולאחר קבלת
אישור משרד השיכון ,תועבר הודעה למציע.

10.2

עם מתן צו התחלת עבודה יתחיל הזוכה בביצוע עבודתו.
 .11כללי

11.1

ההצעה תחתם על ידי מנהליו המוסמכים של המציע ועל ידי מי שרשאי לחתום בשם
המציע וחתימתו מחייבת את משרד המציע.

11.2

רכישת המכרז תהיה תמורת תשלום סך של  ,₪ 1,500אשר תינתן בגינו קבלה ותצורף
למסמכי המכרז.

בכבוד רב,
אדגאר דכואר ,עו"ד
ראש המועצה

מועצה מקומית פסוטה  ,טלפון  , 04-9871040פקס04-9870304 :
מכרז פומבי  – 2/2020תכנון מפורט

11
נספח א –

עמודים 34/35

מתקנון

תכנית ג- 20910 /תשריט מצב מוצע

התוכנית

ניתן לראות את התשריט ואת התקנון באתר משרד הפנים בלינק:
HTTP://MAVAT.MOIN.GOV.IL
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נספח ב-
שירותי התכנון הנדרשים ,מרכיבי העבודה ,לוחות זמנים ,תוצרים ושלבי תשלום
 .1כללי
1.1

הכנת תוכנית מ]פורטת המפורטת למתחמים  . - Eמדובר במתחמים של כ  283 -דונם
(זכויות ומגבלות בניה בהתאם לתוכנית מתאר פסוטה מס' ג.)20910 /
מתחמים אלו כלולים בתחום השיפוט של הכפר ,וכן בתחום המוגדר לפיתוח בתמ"מ .9/2

1.2

מטרת התכנון והתוכנית הם להכין תשתית סטטוטורית לשכונה שתאפשר איחוד וחלוקה
של המגרשים  ,הפרשת שטחים וכבישים ,שטחי ציבור ומבני ציבור ,תכנון ניקוז  ,תכנון
נוף ,תכנון תשתיות ומערכות הכל בהתאם לתוכנית מתאר מס' ג.20910/

1.3

הכנת כל הנספחים הנדרשים וקבלת האישורים המתאימים מהגורמים והרשויות
הרלוונטיים ,לרבות הכנת נספחים וחוות דעת למיניהן וכן הכנת תצ"ר ואישורו כדין
לרבות תשלום אגרות למיניהן בגין כלל התוכניות והתצ"ר עד אישור התוכנית והתצ"ר
באופן סופי שיאפשר הוצאת היתרי בניה.

1.4

הקשיים הצפויים קשורים לטופוגרפיה של הקרקע ,להעמדת המבנים הקיימים יחסית
לדרכים הקיימות והמתוכננות ,להעברת תשתיות זורמות .בנוסף ,תוקדש תשומת לב
לביצוע איחוד וחלוקה בתחום המתחם בכדי לאפשר הן הפרשת השטחים לצורכי ציבור,
והן הסדרת בעלויות במידה ויידרש.

1.5

התוכנית תוצג מול נציגי המועצה בשלבים שיקבעו בתוכנית העבודה שתאושר עם התחלת
העבודה .אישור נציגי המועצה תהווה אישור סיום שלב ומעבר לשלב הבא.
 .2שלבי התכנון
א .שלבי התכנון
בדיקת התכנות והתאמתם להוראות תכנית המתאר.
קבלת הנחיות המזמין.
ביקורים בשטח ובסביבתו.
בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר למגבלות או בעיות אחרות הקשורות
בשטח או בשינוי יעוד הקרקע ,התייעצויות שונות.
בירור קיומם של אילוצים המשפיעים על התכנון
הגדרה ראשונית של מטרות ,בעיות ואילוצים ,קביעת מסגרת התכנון.
תוצרים :כל החומר יוצג באמצעות חומר גרפי ומלל ,ויוגש לנציגי המועצה כשבוע לפני
ישיבת נציגי המועצה.
ב .תכנון מוקדם -חלופות ובחירת חלופה
הכנת תוכניות מוקדמות בחלופות שונות ,הערכתן והשוואתן.
תיאום מוקדם עם היועצים השונים (מתכנני דרכים ,תשתיות מים וביוב וכד').
בחירת החלופה המועדפת בתיאום עם המזמין ,ולאחר הצגת החלופות לוועדת ההיגוי.
תוצרים :חלופות תכנון אשר יוצגו בצורה גרפית ובמלל בחוברת מרוכזת שתועבר לחברי
וועדת ההיגוי כשבוע לפי ישיבת וועדת ההיגוי שתקבע .בישיבת וועדת היגוי -חלופה אחת
תבחר להמשך תכנון לצורך השלמת התכנון הסופי לתוכנית מפורטת.
ג .תכנון סופי
הכנת תוכניות סופיות המפרטות את החלופה הנבחרת ,בקנ"מ מתאים ( 1:1,250או )1:1000
כולל תכנית בינוי והעמדה עקרונית של המבנים ונספחיהם המשוערים בקנ"מ של  .1:500היות
ומדובר בשטח מבונה ,תוכנית הבינוי היא לשם בדיקת התאמת מפלסי הדרכים המוצעים
למבנים הקיימים וכן לאפשרות העמדת מבנים נוספים בתחום המגרשים המוצעים.
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תיאום סופי עם היועצים.
תאום התו כנית הסופית ,המאושרת ע"י המזמין  ,עם הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים
על פי הצורך.
תוצר :תכנית מפורטת כולל כל הנספחים .תוכנית זו תוצג לוועדת ההיגוי לשם קבלת אישורה
הסופי להגשתה למוסדות התכנון .היזם יגיש לעיון לפני ישיבת וועדת ההיגוי סט מסמכים
שלם למועצה המקומית ( 2עותקים)  ,למשרד השיכון ( 2עותקים) וכן יכין מצגת לשם הצגת
תוכנית השלמה לוועדת ההיגוי.
ד .הכנה והגשת תוכניות לרשויות וטיפול באישורן עד למתן תוקף
הכנת מסמכי התוכנית לאישור הרשויות והגשתה ,בקנ"מ הדרוש ובליווי נספחי היועצים.
טיפול באישור התוכנית ברשויות ,ותיאום אישור תוכניות היועצים.
תיקונים ושינויים בתוכנית ע"פ הנחית הרשויות המוסמכות.
ליווי התוכנית וביצוע תיקונים כנדרש עד להפקדתה.
ליווי התוכנית וביצוע תיקונים כנדרש עד למתן תוקף.
 .3תפקידים נוספים של המציע
ליווי והנחיה מקצועית של צוות היועצים ,גיבוש חומר שמתקבל מהיועצים למסמך שלם
לצורך הצגתו לוועדות היגוי לפי תוכנית העבודה שתקבע ,ולכל הפחות ל 2 -וועדות היגוי ו/או
בקרה של משב"ש.
תיאום תוכניות היועצים וגיבוש תוכניות היועצים לכדי מסמך אחד של תוכנית הופעה בפני
פורומים שונים – וועדות תכנון סטטוטוריות ,המועצה המקומית ,פורומים ציבוריים במידה
וידרשו.
מתן חוות דעת להתנגדויות במידה ויוגשו במהלך תקופת ההפקדה.
תיקונים וטיפול בדרישות שונות של מוסדות התכנון כולל קבלת אישור גורמים מוסמכים כגן
משרד התחבורה ,משרד לאיכות הסביבה ,גופים ירוקים וכד'.
 .4לוחות זמנים לביצוע
שלב
א
ב
ג
ד
ה

תוכן השלב
ניתוח נתונים וגיבוש פרוגרמה
תכנון מוקדם -חלופות ובחירת חלופה
תכנון סופי
הכנה והגשת תוכניות לרשויות
סה"כ עד להגשת התוכניות למוסדות התכנון
טיפול בתוכניות להפקדה ולמתן תוקף

זמן לביצוע

 .5שלבי תשלום
לתשומת הלב -שלבי התשלום נקבעו על ידי משרד הבינוי ו השיכון  ,והם אינם חופפים בהכרח
את שלבי העבודה שתוארו לעיל .כמו כן התשלומים יבוצעו על ידי המועצה לאחר אישור
החשבונות על ידי משרד הבינוי והעברת הכספים למועצה המקומית.
שלב
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז

אחוז שכ"ט
תוכן השלב
10%
חתימת חוזים והשלמת מדידה
10%
הכנת פרוגרמה והגשת חלופות תכנון
15%
בחירת חלופה מועדפת
עיבוד חלופה מועדפת והגשת תוכנית על כל נספחיה 30%
לוועדה המחוזית כולל טבלאות איזון
ליווי תוכנית בוועדה המחוזית עד להחלטת הפדה 15%
פרסום התוכנית להפקדה וטיפול בהתנגדויות עד 10%
להחלטה על מתן תוף
10%
פרסום התוכנית למתן תוף

 .6תוצרים
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להלן פירוט התוצרים המינימאליים הנדרשים לשם חישוב עלויות העתקות ,צילומים וכד':
יודגש כי הפירוט שלהלן הוא הצעה בלבד ,על המציע מוטלת האחריות לבדוק את הנחות
היסוד ולהתאים את הצעתו לכמויות המשוערות של מסמכים וצילומים:
יש להגיש לפני כל ישיבת נציגי המועצה
מסמכי התוכנית לצורך דיון בוועדות 2 -סטים לוועדה המקומית 2 ,סטים לוועדה המחוזית
יש לקחת בחשבון לפחות עוד  10סטים לצורך העברה לגופים שונים לחוו"ד ולאישור –
לשיקול המציע.
מסמכי התוכנית מתוקנים ומאושרים להפקדה –  9סטים מלאים
מסמכי התוכנית למתן תוקף –  9סטים מלאים
כמו כן -חומר גרפי להצגה על לוחות
ניתן כמובן להציג כמצגות מחשב ,ולהשתמש ככל האפשר במדיה אלקטרונית (וגם לחסוך
נייר)...
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נספח ג' – הצהרת המציע
אנו החתומים מטה ____________________מס' ע.מ או ח.פ _______________  ,אשר
כתובתנו היא ________________ _________________ ,טלפון________________ :
מאשרים ומצהירים בזה כדלקמן:
קראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה ,נספחיה וטופס זה ,ואנו מסכימים לכל
האמור בהם.
יש לנו היכולת הארגונית ,פיננסית ומקצועית לרבות הידע והניסיון לבצע את השירותים
הנדרשים ,כמפורט במסמכי ההזמנה ,על כל נספחיהם.
לא נתנו ואיננו נותנים שירותים לכל גורם שהוא ,אשר עלול לגרום לניגוד עניינים בין אותם
שירותים שאנו נותנים לאותו גורם ובין השירותים נשוא הזמנה זו.
יש לנו מבנה ארגוני משרדי כמפורט במסמך הרצ"ב.
אנו מצהירים כי אנו עושים שימוש בתוכנות מורשות בלבד.
אנו מצ הירים כי אנו עומדים בכל דרישות החוקים והתקנות בכל הנוגע לתשלומי חובה עבור
עובדים המועסקים על ידינו ,בדרישות החוקים והתקנות לעניין ניהול ספרים ,ובדרישות החוק
לעניין תנאי העסקת עובדים .
אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי ההזמנה
אנו מתחייבים לבצע את כל השירותים במלואם ,ולהתחיל בביצועם מיד לאחר חתימתנו על
חוזה ההתקשרות ,או בכל יום אחר כפי שנדרש ובתנאים הקבועים בחוזה ההתקשרות
אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה למשך  90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעה.
תאריך _____________________
חתימת המציע _______________________
שם החותם __________________________
תפקיד החותם _____________________
חותמת המציע ________________________
* במידה והמציע הינו חברה בע"מ יש לצרף אישור רואה חשבון או עו"ד על מורשי החתימה של
החברה ולצרף תעודת התאגדות חברה.
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נספח ד'

טופס הצעה כללי

תאריך _____________
לכבוד
המועצה המקומית פסוטה
לאחר שקראנו בעיון ובחנו את מסמכי המכרז ,בין שצורפו ובין שלא צורפו ,ולאחר שהבנו את
כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות  ,הננו מסכימים לבצע את העבודות נשא
המכרז במחירים המפורטים להלן:
סה"כ סכום העבודות המוערך ( ₪ 800,000כולל מע"מ).
הנחה כללית ___________ %במילים __________________________ :אחוז
סה"כ לאחר ההנחה __________________ ₪
סה"כ כולל מע"מ _________________ ₪
הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס __________  ₪בתוקף עד
ליום _________ כולל .
אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז ,במידה וזו
תתקבל על ידכם ,כחוזה מתחייב בינינו לבינכם.
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע
ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט במסמכי המכרז.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על
ידינו תמומש על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את הצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהי וכי הנכס רשאים
לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה
 ,הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי ,וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי
מהמועצה.

_____________________
שם וחותמת של המציע

_________________
חתימה המציע
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נספח ה'

הצגת המציע וצוות היועצים

 .1המציע:
שם המשרד
מספר רישום ו/או ח.פ .ו/או מס' ע.מ
מס' אדריכל/מהנדס רשוי
כתובת
טלפון  ,פקס
דואר אלקטרוני
איש קשר לצורך הזמנה זו
 .2קורות חיים ,השכלה ,ניסיון קודם-
יש לצרף מסמך בהיקף של עד  2עמודים .כמו כן לצרף מסמכים המעידים על השכלה וניסיון
והמלצות במידה ויש.
.3טבלה מרכזת של ניסיון קודם של המציע-
עבודות קודמות המעידות על ניסיון בפרויקטים דומים:
שם
התוכנית

הפרויקט /מקום

פרטים על התכנון :ייעודי פרטי ממליץ
קרקע עיקריים ,היקפי בינוי,
מצב סטטוטורי  ,מועד סיום
התכנון

 .4צוות היועצים המקצועיים המוצע:
יש למלא את הטבלה הרצ"ב ,ולצרף לכל יועץ -קו"ח וניסיון קודם (מקוצר ,עד  1עמ' לכל
יועץ) ,תעודות המעידות על השכלה ,המלצות.
שם היועץ
כתובת ,טלפון

תחום מקצועי

השכלה

ניסיון קודם

אדריכל נוף
מתכנן
כבישים
מתכנן מים וביוב,
חשמל
מתכנן
ותקשורת
יועץ הידרולוגיה
יועץ אחר אם לדעת
המציע נדרש
תנועה,
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נספח ו'
לכבוד
מועצה מקומית פסוטה
למכרז 02/2020
הנדון :ערבות מס'________________
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ( ₪ 50,000חמישים אלף שקל חדש)
אשר תדרשו מאת( _____________________________________ :שייקרא להלן -
"החייב") בקשר להשתתפות במכרז מס’  ,1/2020למתן שרותי תכנון וניהול תכנון.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל בתוך  20ימים מקבלת דרישתכם ,בלי שיהיה עליכם לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זו עד לתאריך  25/6/2020ועד בכלל ,וכל
דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום מטה שמענו הוא:
______________________________.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
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נספח ז'

הסכם תכנון

שנערך ונחתם ב___________ ביום__________ לחודש__________ בשנת__________
בין
המועצה המקומית פסוטה
ת.ד 1 .פסוטה
(להלן" :המזמין")

מצד אחד

לבין
אדר'_____________,ת.ז_______________.
ח.פ./ע.מ _______________.מס' רישיון ____________
מרח' (כתובת) ____________________________
מצד שני
(להלן" :המתכנן ")
הואיל

והמזמין הוא מועצה מקומית אשר פנתה למתכנן לקבל הצעה להכנת תוכנית
מפורטת והמתכנן הציע למועצה את הצעתו,

והואיל

והמתכנן הצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון והכישורים המתאימים לצורך ביצוע
העבודה נשוא הצעתו ונשוא חוזה זה;

והואיל

והמתכנן הציע למזמין צוות יועצים אשר יתכנן ויפעל יחד עמו להכנת תוכנית
מפורטת למתחם ,והמזמין קיבל ואישר את הרכב צוות היועצים המוצע( ,להלן
"צוות היועצים" ),

והואיל

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות
הסכם זה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.
כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 .2הצהרות המתכנן:
המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין
ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
כי הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.
כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו
ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד
אינטרסים/עניינים ליתן שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה.
 .3ההתקשרות:
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3.1

המתכנן יתכנן ,יכין ויגיש תכנית מפורטת על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה  ,1965כפי
שמפורט בהצעתו מיום ________ המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו,
כולל לוחות הזמנים ,שלבי התשלום והתנאים הכלולים בהצעה.

3.2

המתכנן יבצע עבודתו בנאמנות ,במסירות ובמלוא זמנו ,כמתחייב מתפקידו.

3.3

המתכנן יתקשר בהסכמים עם צוות היועצים ,ויהיה אחראי לעבודתם ,לעמידתם בלוחות
הזמנים שנקבעו .יודגש כי המזמין לא יעמוד בשום מקרה ישירות מול צוות היועצים ביחד
או לחוד .קשרי העבודה יהיו עם המתכנן בלבד ,והוא האחראי לביצוע העבודה באיכות
הדרושה ובזמנים שנקבעו או שיקבעו במהלך העבודה.

3.4

מוסכם ומובהר בזאת כי המתכנן פועל לביצוע הוראות הסכם זה כקבלן עצמאי ואין ולא
יהיו בינו לבין המזמין כל יחסי עובד  -מעביד.

3.5

המתכנן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי
לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ובהעדר יחסי עובד  -מעביד בינו לבין המזמין.

3.6

המתכנן מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי
מטעמו כי נתקיימו בינו לבין המזמין יחסי עובד  -מעביד ,תחשב ,בין היתר ,כחוסר תום לב
מצידם ו/או כהטעיית המזמין ו/או כהפרה יסודית של הסכם זה.

3.7

המתכנן מתחייב בזאת לפצות את המזמין בגין כל נזק שיגרם למזמין ,באם המזמין יחויב
בתשלום כלשהו בגין יחסי עובד  -מעביד בין המזמין לבין המתכנן.

3.8

מובהר בזאת כי בין המתכנן למזמין לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי המתכנן לא
יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לחייב את
המזמין כלפי צדדים שלישיים ללא אישורו של המזמין מראש ובכתב.

 .4פעילות המתכנן
4.1

המתכנן יכין ,יגיש ויטפל בתוכנית מפורטת למתחם  ,שבתחום המועצה המקומית פסוטה.
מפרט שירותי התכנון ,תכולת העבודה וכל פרטי העבודה כלולים במפרטים של משרד
השיכון.
ובמסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .בכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה ,יקבע האמור בהצעה שהוגשה על ידי המתכנן והתקבלה על ידי המזמין כבסיס
להסכם זה.
המתכנן לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או
להעביר את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שליש כלשהו.

4.4

המתכנן לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או
להעביר את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שליש כלשהו.

4.5

המתכנן מתחייב לפעול בביצוע פעילותו על פי הסכם זה בתיאום עם ובכפוף למנהל המזמין
וזאת באופן אישי ובסיוע של עובדי המזמין.

4.2
4.3

.5
5.1

הימנעות מתחרות וסודיות
המתכנן מתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם המזמין על פי הסכם זה,
לרבות מידע שיוכן על ידו ,הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכושו הבלעדי של המזמין
והוא ניתן לידיעתו של המתכנן רק בקשר לקשריו עם המזמין על פי הסכם זה .המתכנן
מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו
ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.
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5.2

המתכנן מתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם המזמין על פי הסכם זה,
לרבות מידע שיוכן על ידו ,הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכושו הבלעדי של המזמין
והוא ניתן לידיעתו של המתכנן רק בקשר לקשריו עם המזמין על פי הסכם זה .המתכנן
מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו
ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.

5.3

המתכנן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על
התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה.
 .6התמורה למתכנן:

 6.1מהלך תוקפו של הסכם זה ישלם המזמין למתכנן סכום של ______________ ,₪ובמילים
__________________ ,₪לא כולל מע"מ ,לפי התקדמות העבודה ובהתאם לשלבים הבאים:
שלב
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז

אחוז שכ"ט
תוכן השלב
10%
חתימת חוזים והשלמת מדידה
10%
הכנת פרוגרמה והגשת חלופות תכנון
15%
בחירת חלופה
עיבוד חלופה והגשת תוכנית על כל נספחיה לוועדה 30%
המקומית כולל טבלאות איזון
ליווי תוכנית בוועדה המחוזית עד להחלטת הפקדה 15%
פרסום התוכנית להפקדה וטיפול בהתנגדויות עד 10%
להחלטה על מתן תוקף
10%
פרסום התוכנית למתן תוקף

(להלן" :התשלומים") ,בצירוף מע"מ כחוק .התשלומים ישולמו ליועץ תוך  45ימים מיום הגשת
החשבון לפי השלב כאמור לעיל ,ובכפוף לקבלת הכספים במועצה ממשרד הבינוי והשיכון  ,וכן כנגד
חשבונית מס ערוכה כדין.
6.2

הצדדים מסכימים בזאת כי התשלומים המגיעים למתכנן על פי סעיף  6.1לעיל הינם
התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות הסכם זה והמתכנן לא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו ,וכל תשלום לצוות היועצים ,למכוני העתקות
וצילומים ,תשלומים של מס או היטל על הכנסותיו על פי הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו,
יחולו על המתכנן בלבד.

6.3

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין ולא תהיה למתכנן זכות יזוז או עכבון כלשהי.

.7

ערבות וביטוח

7.1

המתכנן יציג אישור בדבר קיום ביטוח בתוף ,לבצוע פרויקט זה ,שלא יפחת ממיליון שקל
חדש ,ואשר עותק של הפוליסה יצורף להסכם זה .

7.2

המתכנן יצרף ערבות בנקאית בסכום של  ,₪ 50,000אשר תוקפה יהיה ל 20-חודשים ,ואשר
ניתנת להארכה מעת לעת לפי דרישת המזמין.

.8

הוצאות
מוסכם בזאת כי המתכנן יישא בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זה בארץ ובחו"ל.

.9

תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך _____ חודשים החל מיום _____ (להלן" :תקופת
ההסכם").
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המתכנן מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך  7ימים מיום מסירת הודעה
על ההפרה על ידי המזמין.
.9

היקף ההסכם
הסכם זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן שירותי התכנון על ידי
המתכנן למזמין והוא מבטל ובא במקום כל הסדר ,מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים,
שקדמו להסכם זה.

.10

שינויים
כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים
להסכם זה.

 .11הודעות
כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום ,לפי
אחת מן הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום  3ימים לאחר מסירתה
למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_________________
המזמין

__________________
המתכנן
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נספח ח
טופס להוכחת ניסיון קודם  -אישור ממליץ  /רשות
לצורך עמידה בתנאי הסף הנוגע לניסיון המציע ובחינת שביעות רצון מפרויקטים קודמים טופס
זה משמש להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לעניין ניסיון ולבחינת שביעות הרצון מביצוע
הפרויקט.
שם הגוף מזמין העבודה:
________________________________________________________________
תיאור כללי של הפרויקט:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ההיקף הכספי של הפרויקט ) לא כולל מע"מ(:
מועד תחילת ביצוע הפרויקט:
מועד סיום הפרויקט:
פרטי איש קשר בגוף מזמין העבודה המצוין לעיל:
שם מלא ___________________________
תפקיד____________________________ :
טלפונים___________________________ :
דוא"ל ____________________________ :
הריני לאשר כי המציע] ________________________________________ שם המציע[
ניהל את בפרויקט הנ"ל את שלב התכנון וכי הפרויקט הסתיים.
האדריכל  /איש הצוות מטעם המציע אשר עבד מולנו ישירות בביצוע שירותי ייעוץ ,ליווי ותכנון
הפרויקט הינו______________________________ .
חותמת וחתימת איש הקשר:
_____________________________________________________
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נספח ט

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

לכבוד
מועצה מקומית פסוטה ) להלן -המועצה(
ג.א.נ,.

הצהרה זו מוגשת על ידי) __________________________ להלן -המציע (במסגרת
הצעתי במכרז  4/2018שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א לפקודת העיריות הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה  ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות״.
כלל)  12א (של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה
בו.
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א לפקודת
העיריות לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד_________________
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נספח י

התחייבות לשמירת סודיות

)יצורף ע"י המציע וכל גורם בצוות המוצע מטעם המציע(

לכבוד
מועצה מקומית פסוטה
שלום רב,

שם________________________________ :
ת  .ז________________________________ :
והואיל :ואני עובד/מועסק ע"י) _______________________ להלן -המשרד (ולכן אני עשוי
להיחשף ,במהלך שירותי הייעוץ  /תכנון עבור מועצה מקומית פסוטה למידע הנוגע להליכים
שיינתנו ע"י המשרד ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי  -חשיפתם.
לפיכך ,הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:
הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שינתנו
ע"י המשרד ו/או על ידי במסגרת ההתקשרות עם המועצה בסודיות מוחלטת ,ולעשות בו שימוש
אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי המועצה .
למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב לא לפרסם,להעביר ,להודיע ,למסור
או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביו המשרד לבין המועצה.
האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.
ולראיה באתי על החתום:
________ ___________
תאריך חתימה
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נספח יא

התחייבות  /הצהרה על העדר ניגוד עניינים
אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ למועצה.
אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן
השירותים נשוא הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה  .אני מתחייב להודיע
באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם
היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס ' 2/11 ,כי אני מתחייב לנהוג
על-פי נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי טופס שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.
אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או
פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים למועצה.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים כלפי המועצה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה ,תוך פירוט פרטי
הייעוץ ,המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן
השירותים נושא פנייה זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים
שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין או בעקיפין ,לשירותים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים
להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.
_________________ __________
שם וחתימת המציע תאריך
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נספח יב

נוסח ערבות ביצוע

לכבוד
מועצה מקומית פסוטה) להלן  -המועצה(
א.ג.נ.,

ערבות בנקאית מספר_____________________________
לפי בקשת __________________________ מס'
ת.ז./ח.פ./ח.צ __________________.מרחוב
) _____________________________________________כתובת מלאה
כולל מיקוד) (להלן"  -הנערב ("אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום
כל סכום עד לסכום כולל של _________________________ ש"ח) במילים
(___________________________________________בלבד) להלן-
"סכום הערבות ("שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לתכנון
_______________________,בהתאם למוסכם בהוראות ההסכם.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם בכל חודש
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) להלן"  -המדד ("בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי "לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _________ שהתפרסם בתאריך
_________ "המדד החדש "לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת
דרישתכם ע"פ ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה
בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט
מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב
בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו ,תוך  48שעות,
לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר
המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את
דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת הנערב.
התשלום ,כאמור לעיל ,יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון
המועצה ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה
עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום) _________________ כולל (בלבד ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על
ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
______________________
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה
__________________________וחותמת הסניף.
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נספח יג

תצהיר
להוכחת עמידת המציע בדרישות סף כשירות וניסיון  -ימולא ע"י מנהל  /גורם מוסמך במציע
אני הח"מ ,מר/גב ' ______________,נושא/ת ת.ז .שמספרה  ____________,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
אני משמש כמנהל בחברת  _____________________,מס 'תאגיד
___________________/משרד  _________________/עוסק מורשה
) _________________________להלן – המציע ( והוסמכתי על ידי המציע לחתום על
תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע במכרז מס ' 1/2020למתן שירותי תכנו וליווי אדריכלי
למתחמים ) להלן  -המכרז (עבור מועצה מקומית פסוטה ) להלן -המועצה(.
כתובת המציע-
עסקו של המציע הינו במרחק שלא עולה על  50ק"מ מתחום שיפוט המועצה  ,בכתובת
___________________________________.
צוות המציע-
להלן פירוט צוות אדריכלים  /עובדים שיספקו שירותים למועצה  ,ככל שהמציע יקבע כזוכה
)ידוע לנו כי הצוות המוצע /יירשם להלן יידרש לספק שירות למועצה ככל שהמציע יקבע
כזוכה( -
תפקיד ____________________________________
שם ____________________________________
השכלה ____________________________________
מספר רישיון ____________________________________
ותק בתחום ____________________________________
ותק בעבודה אצל המציע /עם המציע ____________________________________
מלווה פרויקט ____________________________________
ניסיון המציע לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון הינו כדלקמן:
מס' ____________________________________
שם ____________________________________
הפרויקט____________________________________
תיאור תמציתי של הפרויקט ____________________________________
היקף כספי של הפרויקט ____________________________________
תקופת הביצוע  +סטטוס פרויקט ____________________________________
תיאור השירותים שהוענקו ____________________________________
זהות מזמין העבודה ____________________________________
איש הקשר אצל מזמין העבודה ותפקיד ופרטים ליצירת קשר ________________________
פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות ____________________
מצ"ב לתצהיר זה טופס להוכחת ניסיון קודם  /אישור רשויות בדבר ניסיון קודם ,התומך בניסיון
המציע ביחס לכל אחד מן הפרויקטים המפורטים בטבלה לעיל.
הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים ,והנני נותן את הסכמתי לאימות
הפרטים האמורים על ידי נציג המועצה מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.
תאריך ______________ :שם מלא _______________ :חתימה__________________ :

מועצה מקומית פסוטה  ,טלפון  , 04-9871040פקס04-9870304 :
מכרז פומבי  – 2/2020תכנון מפורט

29
אישור עו"ד
אני הח"מ  _________,עורך דין ,מרחוב  __________________,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________הופיע/ה במשרדי מר/גב ' ___________,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה
עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה  ____________,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל
וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר

להוכחת ניסיון איש הצוות מטעם המציע)  -יצורף ע"י כל איש צוות מוצע מטעם המציע(
אני הח"מ ,מר/גב ' ______________,נושא/ת ת.ז .שמספרה  ____________,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
אני משמש כ _______________ בחברת  ______________,מס 'תאגיד____________
משרד  ________________________ /עוסק מורשה) להלן  -המציע (והנני חותם על תצהיר
זה בתמיכה להצעת המציע במכרז מס ' 1/2020למתן שירותי תכנו וליווי אדריכלי למתחמים
)להלן  -המכרז (עבור מועצה מקומית פסוטה ) להלן -המועצה(.
הנני אדריכל מורשה הרשום בפנקס המהנדסים ,כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים,
תשי"ח - 1958 /הנני עובד בעל ניסיון אדריכלי] מחק את המיותר[.
מצ"ב לתצהיר זה רישיון אדריכל בתוקף  -לאדריכל.
אני מועסק אצל המציע כשכיר החל משנת  __________________________/קשור בהסכם
למתן שירותים עם המציע החל משנת] ____________________ מחק את המיותר[.
ידוע לי כי המציע הציג אותי כמועמד מטעמו לביצוע שירותים עבור המועצה במידה והמציע
יקבע כזוכה במכרז ,קראתי את מסמכי המכרז ואני מתחייב לעמוד בדרישות המועצה.
ניסיוני המקצועי בביצוע שירותים של ייעוץ ,ליווי ,תכנון אדריכלי הוא כמפורט להלן
מצ"ב קו"ח
הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים ,והנני נותן את הסכמתי לאימות
הפרטים האמורים על ידי נציג המועצה מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.
תאריך ______________ :שם מלא _______________ :חתימה__________________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ  _________,עורך דין ,מרחוב  __________________,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________הופיע/ה במשרדי מר/גב ' ___________,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה
עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה  ____________,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל
וחתם עליה בפני.
________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח יד'
רשימת מסמכים מצורפים:
מסד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

שם המסמך
תעודת עוסק מורשה
אישור ניכוי מס במקור בתוקף
אישור ניהול ספרים בתוקף
תעודות התאגדות חברה
אישור רו"ח/עו"ד מורשי חתימה בתאגיד
אישור מהנדס ואדריכל רשוי
רשימת יועצים
אשור רו"ח בדבר העסקת העובדים המופיעים
ברשימה
קורות חיים
מסמך פרופיל המציע.

12

פירוט ניסיון המציע בתצהיר בנוסח המצורף
למסמכי המכרז.

13

המלצות של רשויות מקומיות/גופים ציבוריים
או רשימת ממליצים (רשויות מקומיות/גופים
ציבוריים (להן סופקו שירותים בתקופה
כאמור .כולל פירוט תקופת השירות ,סוג
הפרויקט.
רשימה של עובדי המשרד  /מועסקים ע"י
המשרד )לפחות  5עובדים העוסקים בתחום
אדריכלות  /תכנון(.

12

פרופיל  /תיאור של משרד התכנון /אדריכלים
והמועסקים בו.
ערבות בנקאית
קבלה על רכישת המכרז

11

13
14
15

קיים

לא קיים
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