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 . כמפורט במכרז זה, ליווי אסטרטגישירותי  

 מכרזותיהם בכל תנאי הסף ב גשת הצעבמועד ה, מציעים העומדים מכרזרשאים להשתתף ב
 . מכרזהמפורטים במסמך ההוראות למשתתפים, הכול כמפורט ובכפוף לאמור במסמכי ה 

ובאתר  077-2203466במשרדי החברה בתיאום מראש בטלפון: המכרז ניתן לעיין במסמכי  
 . 5.2.2021זאת החל מיום  /http://www.makombalev.org.ilהאינטרנט של התאגיד בכתובת 

יש להגיש במסירה ידנית )אין  לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל(   מכרזהצעות בהתאם לתנאי ה 
, במעטפה סגורה  בראש העין 10מרבד הקסמים ברחוב  החברהלתיבת המכרזים שבמשרדי  

 " ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר. 15/21הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי מס' 

מסמכי המכרז   12:00עד השעה   21.2.2021-ה   ראשוןום קבוע ליההצעות המועד האחרון להגשת 
 . שיימסרו לאחר המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף

זאת עד ליום   ,recesh@levrh.orgבלבד לדוא"ל  wordשאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל בקבצי 
יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון:   1200בשעה   17.2.2021 –ה    רביעי

077-2203466 . 

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.   תמתחייבהחברה אין 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום הינו למען הזהירות בלבד, ואין בו כדי  
 רזים. הצעה על פי דיני המכ ו על ידי המשתתף לכדישיוגש  מכרזלהכשיר את מסמכי ה
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 הוראות למשתתפים 

 

 

בלב   "חברת מקום  )להלן:  העין  לליווי  אסטרטגי  "החברהבראש  הצעות מחיר  לקבל  מעוניינת   )

 ."(המציעיםלחברה העירונית בחברה העירונית מקום בלב )להלן "

 המכרז מסמכי  .1

 

ב  .2 במשתתף  תראה  מסמכי    מכרזהחברה  כל  נמצאים  שברשותו  שהצהיר   המכרזכמי 
המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  

פי תנאי ההסכם המצורף אם וככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה  -לבצע את עבודתו על 
 .במכרז

 
לשם קבלת הנחיות כיצד   לחברה, יפנה המציע  המכרזנכונה של מסמכי  בעניין פרשנותם ה  .3

הכ  כי  בזאת,  מובהר  בידי  לנהוג.  ובלעדי  מוחלט  באופן  נתונה  תהא  הנ"ל  בעניינים  רעה 
וכי המציע יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה, והוא מוותר בזאת  החברה

 ו/או מי מטעמו.  רההחבעל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  
 

 כללי 

כל טענות,  לא תהיינה  . למציע  או בלעדיות  להיקף עבודה כלשהו  תמתחייב  ה אינ  החברה .4
  מתן השגות, דרישות, או תביעות במקרה של עיכוב, דחייה או ביטול, מלא או חלקי של  

 זה. מכרז השירותים הנכללים במסגרת 
 

  7יחתום על ההסכם בתוך  זוכה במכרז  בהגשת ההצעה מתחייב המציע כי במידה ויוכר כ .5
 .  מכרזימים מיום קבלת הודעת הזכייה ב

 

 עמ'  חלקים  נספח 

 2 ם הוראות למשתתפי חלק א' 

 8 הצהרת והתחייבות המציע  1טופס 

 10 אישור זכויות חתימה  2טופס 

 11 1976-ריים, תשל"והצהרה לפי  לחוק עסקאות גופים ציבו 3טופס 

 12 בדבר ניסיון –הצהרת המציע  4טופס 

 13 נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון  5טופס 

 14 הצהרת המציע בדבר ניגוד עניינים  6טופס 

 15 תצהיר בדבר העדר הרשעות   7טופס 

   

 חלק ב' 
)להלן: ההסכם(   מכרזשהצעתו/ים תיבחר בנוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים 

 פחיו המפורטים.על נס 
16 



על כלל מרכיביהן ולא  המכרז  להגיש הצעה לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא  יש   .6
 .המכרזניתן להגיש הצעה לביצוע חלק מהעבודות ו/או השירותים נשוא 

 
ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם   המכרזאת הזכות לתקן את מסמכי    הלעצמ  תשומרהחברה   .7

 בכל שלב עד למועד האחרון להגשת הצעות. 
 

 י סף למציעים תנא
 

מציעים יחידים או תאגידים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל   במכרזרשאים להשתתף   .8
המציאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם   התנאים הבאים במצטבר ואשר

 בתנאים אלה:
  

 סימון  מסמכים נדרשים תנאי סף   מסד

1.  

 המציע הינו תושב  ישראל. 

 

 

בתאגיד, אזי מדובר בתאגיד  ככל שמדובר 
 רשום בישראל. 

 במקרה של יחיד: 

 יש לצרף צילום תעודת זהות של המציע. 

 במקרה של תאגיד: 

אישור עדכני למועד ההגשה מטעמו של  
עוה"ד של המציע לגבי רישום המציע,  

וסמכותם   זכויות החותמים בשם המציע
לחייב את המציע בחתימתם, ובכלל זה  

ע בהתחייבויות  סמכותם לחייב את המצי 
  2זה, בנוסח המצ"ב כטופס   מכרזנושא 

. אם המציע הוא שותפות  מכרזלמסמכי ה
לא רשומה, ימולא  וייחתם הנספח ע"י כל  

 אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד. 

נוסח עדכני של המציע מרשם החברות  
הגשת ההצעה, הניתן להפקה   נכון למועד

של רשות דרך אתר האינטרנט 
 התאגידים.

❑ 

המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ   .2
וזאת   תאגידים לפחות, הבשלוש אסטרטגי

 . 2020-2017בין השנים 

"תאגידים": חברה   -לעניין סעיף זה 
עירונית/ רשות מקומית/ארגון מקצועי בעל  

 עובדים לפחות  300

 

 

יצרף המציע   זה מידתו בתנאי חת עלהוכ
 להצעתו: 

ו המקצועי  הצהרה חתומה בדבר ניסיונ
 . מכרזלמסמכי ה 4בנוסח המצ"ב כטופס 

מכתבי המלצה מטעם הלקוחות להם  
  5סופק השירות בנוסח המצ"ב כטופס 

 . מכרזלמסמכי ה

על מכתבי המלצה אלו להיחתם על ידי  
 בלבד )חתימה וחותמת(. הממליץ

יבחן על  ניסיון המציע  מובהר בזאת, כי
שיוגשו   5טופס  -ו  4סמך תוכנם של טופס 

ע"י המציע במועד הגשת ההצעה, הן  
לעניין תנאי הסף והן לעניין דרישות  

 האיכות. 

❑ 

3. 

 

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירה שיש  
עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי, כגון  

שויות המס,  אי העברת ניכויים, אי דיווח לר
ת וכד', זולת אם חלפה  מתן קבלת רשמיואי 

תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם 
 . 1981 –הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 

 .7תצהיר, בנוסח המצ"ב כטופס 

 

*יש להקפיד על סימון סעיפים רלוונטיים  
 בלבד*

    

  ❑ 



 סימון  מסמכים נדרשים תנאי סף   מסד

הצהרה בדבר היעדר  המציע צירף להצעתו  .4
 ניגוד עניינים. 

ה יצרף המציע   להוכחת עמידתו בתנאי ז 
בנוסח המצ"ב  תצהיר חתום  להצעתו
 . 6כטופס 

❑ 

 

 השירותים הנדרשים ועיקרי תנאי ההתקשרות 

מנכ"ל   .9 להנחיות  ובהתאם  בתיאום  אסטרטגי  ייעוץ  שירותי  לחברה  יספק  הזוכה  המציע 
 השירותים יכללו:  .החברה

 
 הרגולטורית והעסקית. מיפוי סיכונים והעוצמות בסביבה  (1)

קצרי טווח וארוכי טווח כדי לקדם את עוצמות   דה הכוללת יעדיםבניית תכנית עבו (2)

 החברה, לחזק את החולשות וכל זה על בסיס הנסיבות הקיימות ובראיה עתידית.

 ליווי ובקרה על ביצוע תכנית העבודה. (3)

 פגישות על בסיס חודשי או לפי הצורך.  (4)

 ית העבודה והמלצות להמשך. סיכום רבעוני של ביצוע תכנ (5)

ן החברה לגופים רלוונטיים לפעילות החברה כדי לייצר  טראקציה בי פיתוח האינ (6)

 סביבת עבודה תומכת גם במימד הציבורי וגם בעסקי. 

 
עם  תקו .10 ההתקשרות  תקהמציע  פת  למשך  תהייה  של  הזוכה  ממועד    12ופה  חודשים, 

 החתימה על ההסכם. 
  . ששת החודשים הראשונים )חצי שנה( שלאחר חתימה על ההסכם יוגדרו כתקופת ניסיון .11

ק  יהפסתהא היא רשאית להזוכה,  משירותי המציע  רצון    תהיה שבעתלא  החברה  ככל ש
 . ההתקשרות

חודשים   12נות  תקופות נוספות ב  3- להאריך את תקופת ההתקשרות בהחברה תהא רשאית   .12
 . , כולן או חלקןכל אחת

 
 הצעת המשתתף ואופן הגשתה

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות   .13
, הינה  מכרזאי המשפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנ

 הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.  
 

, ותנקוב במחיר ריטיינר חודשי המוצע,  1בטופס  תוגש    מכרזהמשתתף בספית של  הצעתו הכ .14
 . ללא תוספת מע"מ

  
 הצעתו של המציע תכלול את כל העלויות וההוצאות שיהיו לו עם מתן השירותים.  .15

 
 בשקלים חדשים ולא יכלול מע"מ. הסכום המוצע על ידי המציע יהיה  .16

 
, םמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותכל מס  להציג  יםשמורה הזכות לדרוש מהמציעלחברה   .17

 וכיו"ב.  ם, עמידתם בתנאי הסףניסיונ
 

זה עם מציעים נוספים או כל גורם   מכרזחל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו ל .18
 אחר.

 
המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו  או תנאי   .19

 . המכרזכלשהוא מתנאי  
כאמור משום הסתייגות המשתתף   תאירשהחברה   תיקון  או  שינוי, מחיקה  בכל  לראות 
 ולפסול את הצעתו.  מכרזמתנאי ה

 
 מקור.  בחתימת  מכרזעל המציע למלא הצעתו, ולחתום עליה ועל כל מסמכי ה .20

 
בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיף   .21 )זאת  יצרף המציע את המסמכים הבאים    8להצעתו, 

 (: לעיל



ור מפקיד מורשה או מרואה חשבון  איש -יהול חשבונות אישור בתוקף בדבר נ (א
ציבוריים   גופים  עסקאות  בחוק  כאמור  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על 

 , והתקנות שהותקנו על פיו. 1976  -)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  (ב
 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. (ג
ותשלום  לפי    אישור (ד חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק 

 . מאת רשות המסים 1976-חובות מס(,תשל"ו 
 למסמכי המכרז. 2בנוסח המצ"ב כטופס   – המציע כתב הצהרה והתחייבות  (ה
לפי סע'   (ו ציבוריים, תשל"ו   2תצהיר המציע  גופים    -  1976-ב' לחוק עסקאות 

כר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות  בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום ש
מינימום   ושכר  מס  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים 

תשל"ו  וה כדין(,  זרים  עובדים  ה  –  1976  -עסקת  כטופס  בנוסח   3מצ"ב 
 למסמכי המכרז. 

ה (ז מסמכי  נוסף    מכרזכלל  מסמך  כל  לרבות  המציע  ידי  על  חתומים  כשהם 
למציע התאגיד  ידי  על  )ככל  שהומצא  מציעים  סיור  פרוטוקול  )לרבות  ים 

לשא  מענה  הבהרות,  פרוטוקול  ההבהרה(שהתקיים(,  חתומים    -לות  כשהם 
חתימת עו"ד, רו"ח  חתימת מורשה וחותמת,    –בכל דף, ובמקומות הנדרשים  

 ו/או כל גורם נדרש אחר. 
 

בות  ומסמכי התשו  מכרז מבלי לגרוע מן האמור, על המציע לצרף את כל מסמכי ההבהרות ל .22
 כשהם חתומים בחותמת חברה ומרשי חתימה.  החברהי שיענו ע" 

 
 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 

 
 ייקבע לגביה ציון משוקלל כולל )מחיר + איכות(. מכרזבתנאי הסף ל כל הצעה שעמדה .23

 שקלול הצעות ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן :                     

   40% -משקל מחיר 

 60% – משקל איכות

 להלן הפרמטרים שיבחנו בדירוג האיכות: 

  צורת חישוב   תיאור הדרישה  ד "מס

ניקוד  
 (Z)מקסימאלי

1 

ניסיון במתן שירותי  
  אסטרטגיייעוץ 

השנים  במהלך 
2020-2018. 

נק' עבור כל חברה   5
עירונית/רשות  

מקומית/ארגון מקצועי  
עובדים לפחות,   300בעל 

 מעבר לנדרש בתנאי הסף 

20 

 

2 

ת וועדת      שמוהתר
ו/או   המכרזים

הגורם המקצועי  
שיוסמך לכך על  

לרבות ע"י   ידה
ביצוע ראיון  

והתרשמות בהתאם  
 .לשיקול דעתה

 לפי שיקול דעת  
40 

 

 60  כ "סה 

 

הזוכה ייקבע בהתאם לציון המשוקלל הגבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים   
 ו/או כל נימוק סביר אחר.   לפסול כל הצעה מחמת חוסר סבירות

 אופן חישוב ושקלול ההצעות 

( הסופי  Xמהציון ) 40%( יהווה Pמרכיב הצעה הכספית/מחיר ) –( Pמרכיב הצעה הכספית/מחיר ) 
 של המגיש.  



 

 

 

הציון הסופי ייקבע בהתאם לניקוד המחיר עפ"י המשוואה לעיל, בצירוף הציון המצרפי לרכיבי  
   האיכות עפ"י הטבלה לעיל.

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה 

החברה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח   .24
 לעצמה את מירב היתרונות. 

 
 .והמציעים ההצעות לבדיקת מטעמה צוות  למנות רשאית תהיה המכרזים ועדת .25

 
המחיר הנמוך  יובהר, כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת    בהתאם .26

בי הגבוה  השקלול  ציון  בעלת  או את ההצעה  וכי  ביותר  הצעה שהיא  כל  או   החברהותר 
או  הלעצמ  תשומר חלקי  באופן  שתענה  הצעה  הסף  על  לפסול  הזכות  שתלווה    את 

 בהסתייגויות כלשהן. 
רשאית לזמן את המציעים להצגת השירותים המוצעים על    ו/או מי מטעמה  ועדת המכרזים .27

ולהתרשמות מהמציע. הוועדה תשקלל את התרשמותה מהמציע בציון    מכרזידי המציע ב
 המשוקלל של כל מציע.  

 
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים   .28

נוספים וכל הוכחה שהיא תמצא לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו 
זה, להציג כל מסמך או    מכרזשל מטלות העבודה נשוא  יקף  למלא אחר דרישות מהסוג ובה

המציע   לעמידת  הנוגעים  היתר  בין  דקלרטיביים  אישורים  ו/או  המלצות  לרבות  אישור, 
בתנאי הסף, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל ובין אם 

ח  והמציע  וכספיים,  תפעוליים  נתונים  ניתוח  או  בהם,  כלול  את ייב  אינו  לתאגיד  לספק 
 הפרטים וההוכחות הנדרשים.

 
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים  אם יוכח לכאורה   .29

 .מכרזקשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ה
 

של   .30 שיקוליה  במסגרת  כי  מובהר  לעיל,  קודמים  בסעיפים  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
בין היתר, את הפרמטרים הזוכהועדה לבחירת   ה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, 

 המפורטים להלן: 
ניסיונו של המציע ובכלל זה הניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע   (א

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

עבו  החברהניסיון   (ב בביצוע  אחרים  גופים  קבלת  דות  ו/או  ו/או  המציע  עם 
 שירותים מהמציע. 

 . כושר הביצוע של המציע (ג
המציע   (ד של  עמידתו  החברה  יכולת  של  בדרישות  נוספות  התחייבויות  לאור 

 המציע. 
 השירותים. כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של   (ה
לנהל משא ומתן עם המציע אשר יבחר    תהא רשאיהחברה ת מובהר בזאת כי   (ו

 שיפור הצעתו, בכפוף לדין.  לשם ,מכרזכזוכה ב
 

יודגש כי החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה   .31
ביותר, אם אותו מציע או חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות  
חמש  במהלך  החברה,  כלפי  בה,  שליטה  בעל  שהוא  לחברה  או  לו  שהיו  קודמות  חוזיות 

בהאחר  השנים ההצעה  להגשת  שקדמו  בכתב   מכרזונות  הודעה  לו  שנמסרה  ובלבד  זה, 
 מהחברה בנוגע לאותה הפרה.

 
 חתימת החוזה, כשיר שני  

, תודיע על כך החברה למשתתף הזוכה. כתנאי  מכרזנקבעה הצעתו של משתתף, כזוכה ב .32
ההתקשרות ולהמציאו  להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה לחתום על הסכם  

כים הנדרשים עפ"י ההסכם, וכמפורט בהודעת הזכייה, כל מסמך חברה בצירוף כל המסמל
 .ימים ממועד הודעת הזכייה 7, זאת בתוך מכרזשיידרש בהתאם לחוזה ול

 

(𝒑 = 𝟎. 𝟒 ∗
ההצעה  הזולה  ביותר 

ההצעה  הנבדקת 
)   



לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה, כנדרש במסמכי ובהודעת   .33
שלא  כמי  המשתתף  יחשב  זכי  הזכייה,  הצעתו,  אחר  בעמד  המשתתף   מכרזיתו  תבוטל, 

 מוותר  בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 
 

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר  .34
ב יוכרז כזוכה  ייבחר,  י  מכרזשני, אם וככל שאכן  חתום הכשיר אם מסיבה כלשהיא לא 

ע ו/או  הראשון  במועדו  חוזה  כהגדרתה  ל  הניסיון  תקופת  במהלך  החוזה  עימו  יסתיים 
בהסכם. במידת הצורך, תמסור החברה הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השנייה  

 .במדרג, אם וככל שיוחלט על בחירתה
 

בדרישות   .35 הזוכה  המציע  עמד  תופסק    החברהו/או    המכרז לא  הניסיון,  תקופת  במהלך 
  תהא רשאית  החברהחברה. במקרה כזה  במכרז ל בין המציע הזוכה    ההתקשרות בחוזה

להתקשר בחוזה עם הכשיר השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון הכללי  
וכך הלאה ו/או להתקשר עם כל גורם אחר, בהתאם לדין. כל התחייבויות החלות על המציע  

 ה יחולו על המציע הנ"ל בהתאמה.  הזוכ
ימים מיום    7יתבקש לחתום על הסכם ההתקשרות בתוך    מכרזכזוכה ב  משתתף שיבחר  .36

, ולהמציא במועד זה כל מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה  מכרזקבלת הודעה על זכייתו ב
 . מכרזול

 

 הבהרות ושינויים 

עיף או הוראה כלשהם המכרז, או כי סמצא המציע סתירה או חוסר התאמה בין מסמכי   .37
יפנה   הבהרה,  הבשאלודורשים  קובץ  ת  ובאמצעות  בעברית,  בכתב,  בלבד   Wordהרה 

 –ה   רביעיזאת עד ליום    recesh@levrh.orgבאמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  
 ושלמותה באמצעות מספר הטלפון ולאשר את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני    17.2.2021

 ל חוזר על קבלת הודעתו.  לת אישור במייאו באמצעות קב, 077-2203466
 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד,  
 מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. 

אלקטרוני למתן התשובות. שאלות  במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר ה 
 ותר לא תקבלנה מענה. אשר תתקבלנה במועד מאוחר י

 החברה רשאית שלא להשיב לשאלות אשר יישלחו לאחר המועד הנ"ל. 
 

, החברהעמדה, תשובה, הערה או הבהרה אשר ניתנה בעל פה על ידי גורם כלשהו מטעם   .38
 אינה מחייבת. 

. בכל מקרה  מכרזאיסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ה  מכרזחל על משתתף ב .39
ה ו/או  שינוי  ישל  על  שיעשו  תוספת  ו/או  השמטה  במסמכי  המציע  כל    מכרזדי  ו/או 

הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים, בין ע"י מכתב לוואי או בכל  
המציע   הצעת  את  לפסול  החברה  רשאית  "הסתייגויות"(,  )להלן:  שהיא  צורה  ו/או  דרך 

 את ההצעה. , מבלי הצורך לנמק מדוע ההסתייגויות פוסלות מכרזל
 

 הוראות כלליות 

יש למסו .40 )לא לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל( לתיבת  את מסמכי ההצעה  ר במסירה ידנית 
הקסמים  ברחוב  החברה  שבמשרדי    המכרזים סגורה  העין  שארב  10מרבד  במעטפה   ,

 12:00עד השעה    21.2.2021  – ה    ראשוןיום  עד ל " וזאת     21/15מכרז הנושאת את הכיתוב "
. 

ייפסלו על  רו לאחר המומסמכים שימס .41 הסף ולא יכללו במניין  עד והשעה הנקובים לעיל 
 שידונו על ידי  ועדת המכרזים.   מכרזמסמכי ה

להשתתפותו    מציעכל   .42 בקשר  שהוא  ומין  סוג  מכל  העלויות,  בכל  בלעדית  , במכרזיישא 
לפי דרישת   ובין  ביוזמתו  בין  ובירורים שיעשה  כל הבדיקות  בשום  .החברהלרבות עלות 

 מכרזחזר ו/או פיצוי למשתתף בכל ה   תןתלא    החברה לא ידרוש    מכרז שתתף בקרה הממ
 על הוצאות השתתפותו, בין אם זכה ובין אם לא ובין אם נפסלה הצעתו. 
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 1טופס 

 בע"מ  החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג

 

 16/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי למתן שירותי 

 הצהרה והתחייבות המציע 

 

 לכבוד 

 בע"מ החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג 

 ג.א.נ.,

 

 21/15הנדון: הצהרה והתחייבות המציע מכרז פומבי  מס' 

 

בין    21/15אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז פומבי  מס'  
, מצהיר ומתחייב  מכרזההמצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  

 בזה:

את   .1 קראתי  כי  בזה  מצהיר  שהיו(  הנני  ככל  ותיקונים  הבהרות  )לרבות  המכרז  מסמכי 
את כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה ואספקת השירותים נשוא  ובדקתי  
 .אספקת השירותיםלשביצועם ידוע ומוכר לי, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי  המכרז 

 
, כי הצעתי עונה על כל הדרישות  מכרזני עומד בכל התנאים הנדרשים בבזה כי א  אני מצהיר  .2

והיכולת ל, ברשותי הידע, הניסיומכרזשבמסמכי ה  , הכול כפי המפורט  מתן השירותיםן 
 המכרז ולשביעות רצון החברה. והנדרש במסמכי 

 
הבנה או אי  כן אני מצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי   .3

 ואני מוותר בזה מראש על טענות אלו.   מכרזידיעה של מסמכי ה
 

ה .4 מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  פי    זמכרהנני  על  התחייבויותיי  כל  אחר  ולמלא 
 במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק.    מכרזמסמכי ה

 
שביעות רצון החברה  המכרז ולהנני מתחייב לספק את כל השירותים בהתאם להוראות   .5

)במילים:   ₪  ______________ של  בסך  חודשי  לריטיינר  בתמורה 
 _______________________ ₪( לחודש. 

 
 על הסך הנ"ל יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין בעת ביצוע כל תשלום.

 
הסך הנ"ל מהווה תמורה מלאה לכל השירותים ואני מצהיר כי לא אדרוש כל תוספת בגין  

 ינוי במדד כלשהו.  ש
 

מדת בתוקף ומחייבת  הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועו .6
של   לתקופה  ההצעה     3אותי  תוקף  ההצעה.  להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים  )שלושה( 

)שלושה( חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב   3יוארך לפרק זמן נוסף של  
 לפני פקיעת ההצעה.   ימים 3של 

 
ידכ .7 על  שיקבע  במועד  למשרדכם,  לבוא  מתחייב  הנני  תתקבל,  הצעתי  כך, אם  לשם  ם 

ולהפקיד בידיכם את אישור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל  
ה  מסמכי  פי  על  המצאה  הטעונים  הנוספים  כן    מכרזהמסמכים  וכמו  דרישתכם,  פי  ועל 

 .מכרז ה המהווה חלק ממסמכי הלחתום על מסמכי החוז
 

זה במועד שייקבע    מכרז א  אני מתחייב כי אם הצעתי תתקבל, אתחיל במתן השירותים נשו .8
 על ידכם בהתאם להסכם, ובקצב שיקבע על ידיכם.



אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואני מתחייב לא   .9
לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה    לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו

 .מכרזב
 

 . מכרזהנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי האני מצרף להצעתי את כל   .10
 

את  .11 החברה,  תשקול  הזוכה,  המציע  לבחירת  שיקוליה  שבמסגרת  לי  ידוע  כי  מאשר  אני 
ה במסמכי  הנדרשים  בתנאים  המציע  של  הב  מכרז עמידתו  דעתה  שיקול  פי  של  על  לעדי 

 החברה. 
 

ניגוד עניינים מין וסוג שהוא לחתימתי  אני מצהיר, כי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם ו/או   .12
 על הצעה זו. 

 
ו/או צורפו   .13 כמו כן, אני מצהיר כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו 

 ול לפיהם.אופן  הגשת ההצעה, הינם נכונים ומדויקים, ואני מתחייב לפע  -להצעתי  
                                                                       

 בכבוד רב, 

               __________________      _____________ 

 תאריך     המציע/המציע                                                                                                        

 

 

 *)חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( 

 דפוס(   ____________________________________  שם המציע )באותיות

 שמות מורשי החתימה           ____________________________________ 

 נא לפרט( _____________________  -אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר

 __________________________________                            כתובת            

 מס' טלפון                                  _________________________________ 

 מס' פקס                                   _________________________________ 

 ________ _________________________           דוא"ל 

 _________________________________             ח.פ./מספר עוסק מורשה 

 

 אישור עו"ד 

)להלן:        _____________ מזהה  מס'   ______________ של  עו"ד   ___________ הח"מ  אני 
__________, אשר    -"התאגיד"(    מאשר  בזה  כי חתימת/ות  ה"ה  _____________________ו

 מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין. צעה זו, בצירוף חותמת התאגיד, חתמו על ה

אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם  
לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ווכן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו את נכונות  

 בפני.הצהרתו/ם וחתם/ו עליה 

    ___________________                                                  ____________________ 

 תאריך                                                                                          חתימת עו"ד 

 )חתימה + חותמת + מס' רישיון( 

 

 

 



 2טופס 

 בע"מ  ת בראש העין ע"ש קימרלינגהחברה העירוני 

 

 15/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי למתן שירותי 

 אישור זכויות חתימה 

 תאריך: __/__/__ 

    לכבוד                                                                                                              

 בע"מ העין ע"ש קימרלינג  החברה העירונית בראש

 

 21/15 מכרזהנדון: פרטי המציע ומורשי חתימה והצהרת המציע ל

 

 שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: ________________________ 

 

 סוג התארגנות: ________________________ 

 

 תאריך הרישום: ________________________ 

 

 ________________________ זהה )ח.פ. / ע.מ.(: מספר מ

 

 מספר חשבון בנק )בנק, מס' סניף, מס' חשבון(: _______, ______, ______________ 

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

 ___________ _____________  דוגמת חתימה: __ שם: _____________   ת״ז:      

 _____________  דוגמת חתימה: _____________  ם: _____________   ת״ז:ש      

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

 

 בכבוד רב, 

    

 חתימה + חותמת             עורך הדין              

 

 

 

 

 



 ציבוריים ופים תצהיר המציע לפי חוק עסקאות ג – 3טופס 
 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"(  1976  -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  
ם הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  לעונשילהצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה 

 בכתב, כדלקמן: 

 
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו  

  (.  המציע –להלן )
 (: מחק את המיותר במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר    ו ביותר משתי עבירותהורשע  לאהמציע ובעל זיקה אליו   ❑
  מינימום. 

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר    הורשעו ביותר משתי עבירותהמציע ובעל זיקה אליו   ❑
   מינימום, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

  -ל פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  הינן ע הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה  
 , שחלק מהן מובאות להלן: 1976

  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה" .1
1981 ; 

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה " .2
  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; ( א)
  מאלה:אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד  ( ב)

 השליטה בו;  בעל (1
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  (2

כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי  
 פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;  (3
חבר בני אדם אחר, שנשלט  -ה מהותית  אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליט ( ג)

 שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג    -", בעבירה  הורשע" .3

 (; 2002באוקטובר  31)
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,    – "  חוק עובדים זרים" .4

 ;1991 - התשנ"א 
 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" ק שכר מינימוםחו" .5
התקשרות" .6 מכרז    –"  מועד  בעקבות  בעסקה  התקשרות  להגשת    –לעניין  האחרון  המועד 

 ההצעות במכרז; 
 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;  –"עבירה"  .7
אמצעי שליטה בחבר  מסוים של    החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג  -  "שליטה מהותית" .8

 בני האדם;  
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 ___________ 

 המצהיר/ה 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(,  

_ נושא/ת ת.ז.  _________________________ מר/גב' _______________ במשרדי שברחוב  
עליו/עליה   כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  _______________/המוכר/ת  שמספרה 
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  

 רה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהי

_________________ _________  __________________________ 

 חתימה וחותמת  שם עו"ד ומ.ר.

 



 

 

 4טופס 

 בע"מ  החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג

 15/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי למתן שירותי 

 המציע  בעניין ניסיון הצהרה 

 

 

ייעוץ  להלן פירוט ניסיוני _______________ ת.ז/ח.פ._______________ באספקת שירותי  
 זה.  מכרזהקבועות ב, זאת בהתאם לדרישות אסטרטגי

 

 

 מט דומה(  בהתאם לפרמטרים המצוייניםהערה : ניתן להוסיף טבלה כמפורט לעיל )פור

 

 

 

 ______________             __________________                      _______________ 

 שם + שם משפחה                                חתימה וחותמת                                 תאריך   

 

 

 5 4 3 2 1 פרטים  

החברה  שם 
רשות  /העירונית 

מקומית/ארגון מקצועי  
עובדים    300מעסיק  ה

 לפחות 

     

תקופת אספקת  
 השירותים 

 

 

 

 

    

 

שם ומספר הטלפון של  
 איש הקשר של המזמין. 

     

 

קיים מכתב המלצה  
 . 5בנוסח נספח הגשה 

 כן / לא  כן / לא  כן / לא  כן / לא  כן / לא 



 5טופס 

 בע"מ  מרלינגהחברה העירונית בראש העין ע"ש קי

 15/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי למתן שירותי 

 נוסח מכתב המלצה 

 

 בע"מ החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג אל: 

 :________________ צההממלי  החברה העירוניתהננו, שם 

   ____________________  מס' טלפון של  הממליץ )חובה(:

  ______________________  שם הגורם הממליץ ותפקידו )חובה(:

 הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, ____________________ת.ז/ ח.פ. _________________  

   _________________ :אסטרטגי בשניםמספק/סיפק לנו ייעוץ 

 

 : השירותים סופקו )סמן את הרלוונטי(

 ( לשביעות רצוננו המלאה ואף מעבר.1)         

 ( לשביעות רצוננו. 2)                       

 ( לשביעות רצוננו החלקית. 3)                                                                            

 

 הננו מאשרים כי אין / יש למציע/ה תביעות תלויות ועומדות מולנו. אנו ממליצים עליהם בפניכם. 

 

 הערות נוספות בנוגע לאיכות אספקת השירותים:

 ___________________________ _________________________________________
 ____________________________________________________________________ 

 

 תאריך:__________________ 

 

 פרטי הגורם הממליץ ותפקידו: _______________________  

 

 ________________________     מת :חתימה וחות

 

  



 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים  – 6טופס 
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה 

 בכתב, כדלקמן: 

 
מתן שירותי ייעוץ  ל 15/21צהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ במכרז אני עושה ת

  (.  המציע –להלן "( שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )המכרז"  –)להלן  ארגוני
 

ל מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כדי למנוע ממני  נכון למועד עריכת תצהירי זה, אינני יודע ע .1
כרז זה. ואינני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף,  לבצע את השירותים הנדרשים נשוא מ

- בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיי על
 פי מכרז זה. 

 

במהלך תקופת ההתקשרות של החברה עימי, לא אתקשר בנושאים שיש כמו כן הנני מתחייב כי   .2
ור. במקרה בו יהיה ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים, אבקש בהם משום ניגוד עניינים כאמ

 את הסכמת החברה, מראש ובכתב, להתקשרות. 
 

כוונה    מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי כי עלי לדווח מראש לחברה או לנציג מטעמה על כל .3
להוראותיו  ולפעול בהתאם  זה,  בתצהיר  גורם כאמור  כל  עם  מעובדי, להתקשר  מי  של    שלי, 

בעניין. החברה רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר  
 ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו. 

 
 

 _________________________ _________________ ________ 

 שם המצהיר וחתימה  תאריך 

 

 

 אישור עו"ד

 

מאשר בזאת כי ביום ____________ישיון אני הח"מ עו"ד _______________ מס' ר
___________ הופיע בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז. 

יהיה צפוי  מס'___________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה. 

 

 

 _________________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7טופס 

 בע"מ  החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג

 15/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי למתן שירותי 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או נושא פיסקאלי

 

 __ בוד                                                                                                             תאריך: __/__/ לכ

   ע"ש קימרלינג בע"מהחברה העירונית לראש העין 

 

 שיש עימן קלון ו/או נושאן פיסקאלי  הנדון: תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות

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

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ ח.פ. / ח.צ./ ע.ר.  
"המציע"( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא   ____________________ )להלן:

הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח  
יות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם  לרשו

 ;1981-הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א
 

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות   –"בעל שליטה"    –בתצהיר זה 
 דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמציע הינו תאגיד.

 ני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.הנ

 ________ שם: _________________ת.ז.:____ ___________ חתימה _____

 אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל: 

 

אני הח״מ_______________, עו״ד מאשר/ת כי ביום:___/___/___ הופיע/ה בפני במשרדי  
______________ בישוב/עיר____________  אשרברחוב__

ן אישי,  /המוכר/ת לי באופ   מר/גב'____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  

 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

   

 חתימה + חותמת   מספר רישיון 

 

 

 

 

 

  



 חלק ב'

 בע"מ  החברה העירונית בראש העין ע"ש קימרלינג

 15/21מכרז פומבי מס' 

 ליווי אסטרטגי י למתן שירות

 הסכם 

 2021בשנת  __________לחודש   ___שנערך ונחתם ביום 

 

 ראש העין  ––מקום בלב –מתנס ע"ש קימרלינג  ב י ן:

 510766389 –ח.פ

 , ראש העין 10בכתובת: מרבד הקסמים 

 

 "( החברה)להלן: "  

 מצד אחד 

 

 _____________________ ל ב י ן:

 ____________ ח.פ. 

__ _________________________ 

 ; __________; פקס:  ___________טל': 

 דוא"ל: ____________________ 

 "( היועץ)להלן: "  

 מצד שני 

 

 ; הצעות לליווי אסטרטגיחברה פרסמה מכרז לקבלת וה :הואיל

 ; החברהוהיועץ הגיש הצעתו וזו נבחרה על ידי  : והואיל

בהסכם    :והואיל להתקשר  מעוניין  ולהעניק  והיועץ  הנדרשים    לחברהזה  השירותים  את 

 בהסכם זה; 

 וברצון הצדדים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכם;  :והואיל

 

 לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי 

 

 מבוא ונספחים

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.  .1

 נספחים: .2

 ח. דרישות הביטו -נספח א' .2.1

 הצעת היועץ ופירוט העבודה.  -נספח ב'   .2.2

 

 



 יכלול בין היתר:ו   החברההיועץ יעניק שירותי יעוץ בתחום מקצועיותו, בכל מטלה שידרש על ידי   .3

 סיכונים והעוצמות בסביבה הרגולטורית והעסקית. מיפוי  .3.1

בניית תכנית עבודה הכוללת יעדים קצרי טווח וארוכי טווח כדי לקדם את עוצמות החברה,  .3.2

 יימות ובראיה עתידית. חזק את החולשות וכל זה על בסיס הנסיבות הקל

 ליווי ובקרה על ביצוע תכנית העבודה. .3.3

 פגישות על בסיס חודשי או לפי הצורך.  .3.4

 העבודה והמלצות להמשך.  סיכום רבעוני של ביצוע תכנית .3.5

בין החברה לגופים רלוונטיים לפעילות החברה כדי לייצר סביבת    האינטראקציהפיתוח   .3.6

 עבודה תומכת גם במימד הציבורי וגם בעסקי. 

 במכלול נושאים בתחום מקצועיותו;    החברהמתן חוות דעת עבור  .3.7

 ;  החברההשתתפות בדיונים ו/או בישיבות במידת הצורך לפי דרישת  .3.8

 בתחום מומחיות היועץ.  כל יעוץ שוטף אחר שידרש .3.9

רו לו מעת לעת, ו/או עבור  , ובהתאם ללוחות הזמנים שיוגד החברההיועץ יפעל על פי הנחיית   .4
 משימה. 

 היועץ יספק את השירות במסירות וברמה מקצועית נאותה.   .5

ובשעות   .6 בימים  אלקטרוני  דואר  ו/או  פקס  ו/או  טלפון  באמצעות  זמין  להיות  מתחייב  היועץ 
דו, וכן יימסרו לחברה מספרי הטלפון הניידים על מנת שניתן יהא ליצור קשר  הפעילות של משר

מעב גם  היועץ  עמו  ע"י  יינתן  החברה  ולבקשות  לשאלות  מענה  המקובלות.  העבודה  לשעות  ר 
 בהקדם האפשרי בהתחשב באופי המטלה ונסיבותיה. 

ע בתנאי שוטף  ₪ + מע"מ. התשלום יתבצ  15,000בעבור מתן השרות ישולם סך חודשי קבוע של   .7
 מיום קבלת חשבון לתשלום.   30+ 

יצוע השרות על כל מרכיביו ולרבות הוצאות שיוצאו  סכום התמורה מהווה תמורה כוללת עבור ב
במסגרת עבודת היועץ למעט הוצאות חריגות כגון אגרות ותשלומים לצד שלישי כלשהו )להלן:  

 "(.ההוצאות"

 ואיננו ניתן להמחאה. ינו אישי כלפי היועץ  ה הסכם זה  .8

תן שרות. היועץ  נו   -מעביד אלא יחסי מזמין    -לא קיימים ולא יחולו בין הצדדים יחסי עובד   .9
מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה אם יקבע אחרת מהאמור בסעיף זה  

 על ידי הערכאה המוסמכת. 

עת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו  היועץ מתחייב שלא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידי .10
ריה. היועץ מתחייב ליידע  בקשר עם ביצוע התקשרות זו, תוך תקופת ההתקשרות, לפניה או לאח

 את שותפיו ועובדיו בתוכן הצהרת סודיות זו. 

ותסתיים  _  _______ההתקשרות בין היועץ לחברה תחל לתקופת ניסיון בת שישה חודשים ביום   .11
 תקופת הניסיון"(. )להלן: " ________ ביום 

ספות,  תקופות נו 3- לאחר תקופת הניסיון תהא החברה רשאית להאריך את משך ההתקשרות ב .12
חודשים, כל אחת או חלק מהן )להלן: "תקופת הארכת ההתקשרות"(, ובלבד שסה"כ    12בנות  

 חודשים.  42משך ההתקשרות לא יעלה על 

חובותיה לעריכת מכרז לאור ההיקף  מובהר כי ההארכה תהא על פי שיקול דעת החברה בכפוף ל .13
 הכספי וכן לאור שביעות רצונה מעבודת היועץ. 

ימים    10ור לעיל, הצדדם יהיו רשאים לבטל ההסכם בהתראה כתובה של  מבלי לגרוע מהאמ .14
מראש. היועץ יסיים את כל המשימות הפתוחות שטרם השלימן, אף אם אלו ידרשו שעות עבודה  

 לא יקבל תשלום. בחודש הקלנדרי העוקב, לגביו 
 



 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _______________       _______________ 

 חותמת         חותמת
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