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 60/2021מס' מכרז 
למתן שירותי  שמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה  מכרז 

 המקומית לתכנון ובניה חולון  
 

 מסמכי המכרז
 

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 פרטי המשתתף. – (1מסמך א) 
 נוסח ערבות בנקאית למכרז. – (2מסמך א) 
  גופים ציבורייםבהתאם לחוק עסקאות תצהיר  –(3מסמך א) 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה/חבר מועצה –( 4מסמך א) 
 3.1.1.5אישור על ניסיון קודם בהתאם לתנאי הסף  –( 5מסמך א) 
  נוסח המלצה –( 6מסמך א) 

 
  הצהרת משתתף – ב' מסמך

 
 הסכם –' גמסמך 

  יםמפרט שירות –( 1נספח ג)
 תעריפים לתשלום – (2נספח ג)

 ערבות ביצוע – (3ג)נספח 
  .נספח ביטוח – (4ג)נספח 
  .הוראות והצהרת בטיחות – (5ג)נספח 
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 60/2021מכרז מס' 
למתן שירותי  שמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה  מכרז 

 המקומית לתכנון ובניה חולון 
 

למתן מכרז ( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור "העירייה"עיריית חולון )להלן: 
)להלן:  שירותי  שמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

 (;"השירותים"
 

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1
 
התחייבויותיו על על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום  .2

 בדיוק.  13.5.2022בתוקף עד ליום  5,000₪ סך
 
באתר האינטרנט העירוני בכתובת את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .3

http://www.holon.muni.il  על מנת לקבל את מסמכי 150₪תמורת תשלום בסך .
. ניתן mihrazim@Holon.muni.ilאת הקבלה לכתובת המייל המכרז יש לשלוח 

ללא  PDFלפנות לכתובת האמורה גם בבקשה לעיין בחוברת המכרז וכן לקבל קובץ 
 תשלום.

 
את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת  .4

לתיבת  12:00שעה  13.1.2022-כרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום האת מספר המ
מובהר כי הכניסה תתאפשר  בבניין העירייה. שלישית,, קומה 329המכרזים בחדר 

לבעלי תו ירוק בלבד. למי שאין בידו תו ירוק ניתן לתאם הגשה באמצעות האימייל 
 03-5027363או דרך מספרי טלפון    mihrazim@Holon.muni.ilמערך מכרזים  של  

/03-5027192. 
 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .5
 

 
 מוטי ששון                            

 ראש העירייה      
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.holon.muni.il/
mailto:mihrazim@Holon.muni.il
mailto:mihrazim@Holon.muni.il
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 מסמך א' 
 הזמנה להציע הצעות

  60/2021 מכרז

 

 
למתן שירותי שמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה המקומית  מכרז

 לתכנון ובניה חולון
 

 כללי  .1
למתן מכרז  ( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות עבור"העירייה"עיריית חולון )להלן: 

)להלן:  לתכנון ובניה חולוןשמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה המקומית  שירותי
 "(.המכרזבהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו )להלן: "(;"שירותים"ה

 
 ההתקשרות עיקרי  .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את  .2.1
הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה 
ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב 

 ההוראה האחרת והמפורטת.
 

 שמאי מקרקעין למתן שירותי שמאות בתחומיםעיריית חולון מבקשת להקים מאגר  .2.2
 :ובהתאם למפרט השירותים המצורף להסכם שונים, כמפורט להלן

 

 שמאות בתחום היטל השבחה 2.2.1
 תכנון .שמאות בתחום  2.2.2
 שמאות בתחום נכסי העירייה 2.2.3
 שמאות בתחום משפטי ותביעות 2.2.4

 

לעיתים קיים צורך לקבלת שמאות לטובת מובהר, כי בנוסף לתחומים המצוינים לעיל,   .2.3
והשמאים הזוכים מתחייבים להעניק  בתחומים אחריםאחד מאגפי העירייה השונים 

 .שירות גם בתחומים אלה
 

, זוכים 15-ככל שיבחרו פחות מכי וכים. מובהר, ז 15עד העירייה תבחר במכרז זה  .2.4
לצאת למכרז נוסף שומרת העירייה על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

 .שמאי מקרקעין נוספיםלצורך בחירת 
 

עוד מובהר, כי זכיה במכרז אינה מעניקה בלעדיות לזוכים בביצוע השירותים והעירייה  .2.5
שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם 
אחר/אחרים לביצוע השירותים או שירותים דומים וזאת, בין היתר, במקרים בהם 

 נדרשת מומחיות מיוחדת לביצוע העבודה. 
 

העירייה תחליט, על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי והמוחלט, לאיזה אזור בעיר  .2.6
לשייך כל אחד מהשמאים או לאיזה סוג שומה לשייך כל אחד מהשמאים וככלל חלוקת 

 העבודה בין השמאים תהיה בהתאם לכך. 
 

שישולם בגין כל עבודת שמאות יהיה קבוע המחיר  בלבד.המכרז מורכב מציון איכות  .2.7
 ( להסכם "תעריפים לתשלום".2אם למפורט בנספח ג)בהת

 
עם זאת, העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במקרים  .2.8

מיוחדים לערוך התמחרות בין הזוכים במכרז או חלק מהם וזאת לצורך הענקת שירות 
לעירייה בנושא מסוים. במקרה בו נערכה התמחרות, העירייה לא תהיה מחויבת 

מסור את ביצוע העבודה למציע הזול ביותר ותהיה רשאית לשקול בין היתר שיקולים ל
 הנוגעים לניסיון קודם וכיו"ב.
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לצרכי הגשת הצעה בלבד ומבלי שיהא בכך כדי לחייב את העירייה להזמין עבודות  .2.9
יצוין, כי היקפי ההתקשרות של העירייה בכל הפרקים בשנים  בהיקף מסוים או בכלל

 מליון ₪ לשנה. 1.5-כקודמות היו 
 

וזאת בכפוף   ם הזוכים במכרז, בהסכמת העירייה, להתקשר עיהיה רשאי  תאגיד עירוני .2.10
 לדין ולתנאים הבאים:

ההסכם המצורף , על בסיס השמאיבין התאגיד ובין  במישריןההתקשרות תעשה  .א
 בשינויים המחויבים., למכרז זה

 .שמאיבין העירייה לבין הההסכם  לא תהיה ארוכה יותר מתקופת  הסכם  תקופת ה .ב
 

תהא העירייה רשאית  תקופהכשבתום החודשים,  24תקופת ההתקשרות תהא למשך  .2.11
נאי שסך כל או חלק מכך, בתחודשים  36תקופה אחת נוספת בת בלהאריך החוזה 

שנים. מובהר, כי שלושת העבודות הראשונות שיבוצעו  5תקופת ההסכם לא תעלה על 
על ידי כל אחד מהזוכים במכרז יחשבו לתקופת ניסיון והעירייה תהיה רשאית בתקופת 

 הניסיון לסיים את ההתקשרות עם הזוכה במכרז ללא הודעה מוקדמת.
 

 תנאים להשתתפות במכרז .3
במועד האחרון להגשת הצעות במכרז  שעומדים  מציעיםלהשתתף במכרז זה  םרשאי 3.1

 שלהלן: המצטבריםתנאים ב
 

שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת  5ותק של לפחות בעל המציע הינו  3.1.1
, 2001-ק שמאי מקרקעין התשס"אמאי מקרקעין מכח חוהצעות למכרז כש

 שמאי המקרקעין ובעל רישיון תקף לעסוק בשמאות מקרקעין; רשום בפנקס
לצרף העתק נאמן למקור של תעודת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע  

 וכן העתק נאמן למקור של הרישיון בפנקס רישום, אסמכתא על ההסמכה

 

שון לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה אבעל תואר רהמציע הינו  3.1.2
ות שנים לפח 10, בעל ותק וניסיון מקצועי רציף של לחילופין להשכלה גבוהה

 ;כשמאי מקרקעין

לצרף העתק נאמן למקור של להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע 
 או לצרף אסמכתא בדבר הניסיון המקצועי שלו התעודה

 

המציע הינו בעלים של משרד לשמאות מקרקעין אשר פעיל במשך תקופה של  3.1.3
( 2016-2020)השנים הרצופות שקדמו להגשת הצעות למכרז זה  5לפחות 

שמאי מקרקעין )הבעלים של המשרד יכול להחשב  2ומועסקים על ידו לפחות 
 כאחד השמאים(;

 (1ימלא המציע את התצהיר במסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 

 

השנים הרצופות שקדמו  3לפחות המציע בעצמו או מי מבעליו בעל ניסיון של  3.1.4
בהתקשרות ישירה עם רשות מקומית ( 2018-2020להגשת הצעות למכרז זה )

עבור וביצע אלף תושבים )לפי נתוני הלמ"ס(  45,000אחת המונה לפחות  
 העבודות הבאות: רשות המקומיתה

 השנים 3-בממוצע בכל אחת מ ות שומה מסוג היטלי השבחהעבוד 10

( חתום ומאושר 5יגיש המציע את מסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 
 הרשות המקומית לה העניק את השירותיםהשמאי או מהנדס על ידי 

 

השנים שקדמו להגשת הצעות למכרז  7שנים במהלך  5המציע בעל ניסיון של  3.1.5
 , בתחום התכנון ובתחום היטלי השבחה;(2015-2021) זה
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ימלא המציע את הטבלה והתצהיר במסמך להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 
 (1א)

 

מציע אשר הוא בעצמו או מי מבעליו,  לא רשאי להתמודד במסגרת הליך זה 3.1.6
  ;לחוק התכנון הבניה 84שמאי מכריע בהתאם לתיקון מונה 

 (1ימלא המציע את התצהיר במסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 

 

( 2)אנספח  להבטחת הצעתו במכרז בנוסח    5,000₪ערבות בנקאית על סך    הגיש 3.1.7
 להלן. 5.8 סעיףלהוראות  ובהתאם"ב למסמכי המכרז בדיוק המצ

 ( המצ"ב בדיוק.2בנוסח מסמך א')מקור או דיגיטלית יש לצרף ערבות 
 

 להלן. 7כמפורט בסעיף  150₪רכש את מסמכי המכרז בסך של  3.1.8
 רכישת מסמכי המכרז.יש לצרף קבלה המעידה על 

 
 המידות טוהר מתחום פלילית חקירה תחת הנמצא באירוע מעורב ההי אשר, מציע 3.2

ו ומציע אשר אחד מטעמ מי באחריות אוו ו/באחריות שהיה תחום/נושא/בענין
ממנהליו היה מעורב באירוע כאמור, יעדכן על כך את העירייה וועדת המכרזים תהיה 

שיקוליה, האם לקבל את הצעתו של המציע בנסיבות רשאית לשקול, בין יתר 
 האמורות.

 
 :להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים בו אירוע ייחשב" אירוע' זה סעיף לצרכי   

 בעקיפין או/ו במישרין עוסק או/ו מתקשר בו הפלילי המעשה אשר אירוע .א
 שמתחום עבירה ובעניין המכרז נשוא השירותים במתן או/ו השירותים בסוג
 ;המידות טוהר

 ;פלילית חקירה תחת היה או, פלילית חקירה תחת נמצא האירוע .ב

 להעמיד המלצה ללא להיסגר עומד שהתיק כך על דהמעי רשמי מסמך אין .ג
 ;המשנה ספקו/או  המנהל אוו/ העובד או/ו המציע את לדין

 העובד אוו/ המציע כי מוסמך משפט בית ידי על כאמור אירוע לגבי נקבע לא .ד
 בכל נוקטים היו אם גם למונעו היו יכולים לא המשנה ספק אוו/או המנהל ו/

 .    בתחום המקובל ונוהג הסכם, דין פי על המתחייבים אמצעים
   

 (1לצורך כך על המשתתף למלא את נספח א')   

 

*במקרה בו המציע עצמו או איזה ממנהליו היה מעורב באירוע כאמור, מתבקש המציע 

לצרף מסמך המפרט את נסיבות המעורבות, השלב בו נמצא ההליך וכיו"ב פרטים. 

 ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים

או הורשע   ורשע בעבירות משמעותיות על פי חוק שמאי המקרקעיןמציע אשר הכמו כן,   3.3
המכרזים תהיה רשאית יעדכן על כך את העירייה וועדת    כללי האתיקה  בעבירות על פי

 לשקול, בין יתר שיקוליה, האם לקבל את הצעתו של המציע בנסיבות האמורות.
 

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד 
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי 

 או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.ישלים ו/או יתקן ו/
 

 ההצעה  .4
 "המשתתף"ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל ולהלן:   4.1

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות ( "המציע"או 
 הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
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 על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.  4.2
 

 אישורים ומסמכים  .5
 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

 
סט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י העירייה בכתב )ככל  5.1

  .חתומים ע"י המציעשנשלחו(, כשהם 
 

 להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף. 3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  5.2
 

 , דהיינו:1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 5.3
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא  5.3.1
והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס מנהל את פנקסי החשבונות 

חוק מע"מ(, או שהוא  -)להלן  1976הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח 

 למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 

( 3נוסח מסמך א), בעמידה בחוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר   5.3.2
 המצורף להזמנה להציע הצעות. 

 
העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה  5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו  –של משתתף המדווח בתיק איחוד 
של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה 

 .האישור(
 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. 5.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: 5.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. 5.6.1

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות  5.6.2
של המשתתף בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים 

 נכסיו.הרובצים על 

אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי  5.6.3
מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את 
המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את 
המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז 

 ( או במסמך נפרד(.בהפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך  זה והוצאתו אל  
 

הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן  5.7
למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של 

 או בטופס נפרד(.  מסמך ב' -המציע )בשולי טופס ההצהרה
 

, ק( בדיו2לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א)או דיגיטלית , אוטונומית, ערבות מקור 5.8
שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון 

לבקשת   1981  -לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א  
 ובתוקף עד ליום 5,000₪לפקודת העירייה, בסך המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, 

 ק.( בדיו2להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א) וזאת 13.5.2022
 

  :מובהר כי
 

העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את 
תוקף הערבות עפ"י הדרישה )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה(. 

 הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.הארכת -אי
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וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת 

 .בתנאי מכרז זה
 

וועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או 
 :חלקה, במקרים הבאים

צעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת כל אימת שהמשתתף יחזור בו מה 5.8.1
 הצעות, בכל דרך שהיא.

כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  5.8.2
 .כפיים

כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי  5.8.3
 לא מדויק.

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי  5.8.4
 .ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות

 
 

והכל מבלי לגרוע מזכות העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב 
מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או 

 .המחאת עסק ערב
 

שום לכתובת שיציין המציע משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר ר
  (.1במסמך א)

 
לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם  
זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; 
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

עירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה המפורטים בה וכן רשאית ה
 הבלעדי. 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש 
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 

ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות   כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה
 ידם, כאמור.-ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 
 אופן הגשת ההצעה  .6

בכתב )ככל  ןאת ההצעות על כל נספחיהן לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמי .6.1
יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ,  שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע

 12:00שעה  13.1.2022-עד ליום ה ז ללא סימני זיהוי אחריםונושאת את מספר המכר
מובהר כי הכניסה  בבניין העירייה. שלישית,, קומה 329לתיבת המכרזים בחדר 

תתאפשר לבעלי תו ירוק בלבד. למי שאין בידו תו ירוק ניתן לתאם הגשה באמצעות 
-03או דרך מספרי טלפון  mihrazim@Holon.muni.ilמערך מכרזים האימייל של 

5027363 /03-5027192.  
 
או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. יש לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר  .6.2

 בלבד. " 60/2021 מכרזלרשום על המעטפה "

 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון,  .6.3
 שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

 
המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט כל  .6.4

, מטעם זה בלבד, תרשאי העירייההיה תהשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( 
הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל   הלפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעת

חייב את הצדדים הנוסח של לשינויים כאמור( י הלא העיר העירייהמקרה )גם אם 
 וכפי שנמסר למציעים.  העירייהמסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

 

mailto:mihrazim@Holon.muni.il
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המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל  .6.5
מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה, כאמור לעיל, וישלשל את 

. ההצעות תוגשנה במסירה רייההעיהמעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי 
להורות על ת הא רשאית העירייהאישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. 

 ושמטו.ההשלמת חתימות ככל ואלו 

 

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.6
והמציע  הלדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעת תהא רשאית העירייה

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

 

, מטעם זה בלבד, העירייההיה תלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  .6.7
לדרוש כי המציע יתקן,  הלפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת תרשאי

ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון 
 ף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.שציר

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות: .7
. התשלום יתבצע באתר 150₪את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך  .7.1

. על מנת לקבל את מסמכי http://www.holon.muni.ilהאינטרנט העירוני בכתובת 
. ניתן mihrazim@Holon.muni.ilהמכרז יש לשלוח את הקבלה לכתובת המייל 

 לפנות לכתובת האמורה גם בבקשה לעיין בחוברת המכרז ולקבל קובץ, ללא תשלום.

 
שלא ישלם את דמי רכישת המכרז לא יהיה רשאי להגיש   למען הסר ספק מובהר, כי מי .7.2

 הצעה.

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .7.3
במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי 

 המכרז, תחולנה על המציע. 

 
 הבהרות ושינויים   .8

עד ליום  mihrazim@Holon.muni.ilלכתובת  בדואר אלקטרונישאלות הבהרה תוגשנה  8.1
 שאלות שתישלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה. .28.12.2021

 
 :ותהיינה ערוכות באופן הבא  WORDשאלות ההבהרה תוגשנה בקובץ  8.2

 
 שאלה סעיף עמוד מס'

    
    

 
המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי על  8.3

בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 
מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לעירייה ולפרטם בכתב, וזאת עד 

בהרות כאמור ובמועד דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת ה 8.1למועד הנקוב בסעיף 
הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי 

 התאמות כאמור.
 

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  חלק  8.4
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
היה להם כל תוקף שהוא. רק פה, אין ולא י-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 8.5

 תחייבנה את העירייה. –תשובות בכתב 
 

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  8.6
וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. משתתף שהגיש 

קשור למכרז או הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו ה

http://www.holon.muni.il/
mailto:mihrazim@Holon.muni.il
mailto:mihrazim@Holon.muni.il
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 לתנאיו.
 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  8.7
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 

ידי רוכשי -ואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו עלל, דמיימסמכי המכרז ב
 ידו להצעתו. -מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על

 
 שמירת זכויות  .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  9.1
 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו  9.2

 במכרז.
 

 בחינת ההצעות ואופן בחירת הזוכה  .10
 שלבים כמפורט להלן:  נישהעירייה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים ב 10.1

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.  – שלב א' 10.1.1
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב 

 ב' של המכרז כמפורט להלן.

משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, יבחנו רכיבי  –שלב ב'  10.1.2
ן הגזבר , סגהשמאי העירוני האיכות על ידי צוות מקצועי שחבריו יהיו:

, והוא ינתן בהתאם לקריטריונים המפורטים ומנהל תחום היטל השבחה
 להלן:

מסמכים ומידע שעל  פירוט  אמת המידה

 המציע לצרף

אופן ניקוד 

 אמת המידה 

 משקל 

הינו  מספר השנים בהן המציע ותק מקצועי  .א
בעל תעודת שמאי מקרקעין 
מטעם משרד המשפטים מעבר 

 בתנאי הסףלמינימום הקבוע 
3.1.1  

על המציע לצרף העתק 
נאמן למקור של תעודת 

 ההסמכה

על כל שנה 

מעבר לנדרש 

בתנאי הסף 

 2ינתנו 

נקודות עד 

למקסימום 

 20של 

 נקודות.

20% 

המציע הינו בעל תואר אקדמאי  השכלה  .ב
המוכר ע"י המל"ג באחד או יותר 
מהתחומים הבאים: משפטים, 
חשבונאות, מינהל עסקים, 

 כלכלה  הנדסה ואדריכלות  

על המציע לצרף העתק 
נאמן למקור של תעודת 

 התואר

תואר באחד 

התחומים 

המפורטים 

לעיל יזכה 

את המציע 

 נק' .  5-ב

5% 

ניסיון מול  .ג
רשויות 

 יות  מקומ
וגופים 

 ציבוריים 

מספר שומות המקרקעין אשר 
הוכנו על ידי המציע עבור רשויות 

 45,000מקומיות המונות 
תושבים לפחות ו/או עבור רמ"י 

ו/או ו/או עבור מוסדות התכנון 

על המציע לפרט עבודות 
במסמך שעשה בטבלה 

 (5א)

ועד  10מעל 

 –שומות  20

 נק'  10

 

25% 
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במהלך גופים ציבוריים אחרים 
החמש שנים האחרונות שקדמו 
למועד האחרון להגשת הצעות 

 3.1.4מעבר לקבוע בתנאי הסף 
לגופים  סיפק המציעובלבד ש

הללו שירותי שמאות לתק' של 
 שנתיים לפחות 

 20מעל 

 5 –שומות 

נקודות על 

 10כל 

שומות 

נוספות ועד 

למקסימום 

 נק'  25של 

 ריאיון אישי  .ד
 

 ראיון עם המציע 
המציע יידרש  לצורך הראיון

בפני מצגת וכן להתראיין להציג 
תוך צוות הבדיקה של העירייה 

 .הסבריםמתן 
 

בעלי לראיון חייבים להגיע 
שמאי נוסף ולפחות המשרד 

 המוצעיםמאנשי הצוות 
 המועסקים על ידי המשרד.

 
להלן פירוט מסגרת הריאיון 

 וניקוד מרבי לכל פריט:
. סקירה על המשרד ופועלו )עד 1
 נק'( 5
. התרשמות חברי הוועדה 2

מיכולתו של המציע לביצוע 
תוך מתן תוצרים העבודות 

איכותיים ומענה לשאלות במהלך 
הריאיון וזמינות להיקפי עבודה 

ניסיון קודם והצגת וכן הצגת 
 נק'( 15עד ) תוצרים

. בקיאות וידע בשירותים 3
תוך הצגת סוגיה  הנדרשים
 נק'( 10) משפטית 

. הצגת שומה לשיקול המציע  4
 נק'( 10)

 40% נק'  40עד  -------

המלצות  .ה
שהתקבלו 
מרשויות 
מקומיות 

המונה לפחות 
אלף  45

או  תושבים
מגופים 

ציבוריים 
אחרים עימם 

   עבד

הרשויות מידת שביעות הרצון של  
  המקומיות להן העניק שירות

על המציע לצרף לפחות 
על פי  המלצה אחת

הנוסח המצורף במסמך 
או בנוסח אחר  (6א)

המכיל מענה למפורט 
העירייה תהיה . בנספח

רשאית גם לפנות 
מיוזמתה למזמיני 

הניקוד עבודות קודמים ו
ינתן בהתאם לציון 

לאחר  הממוצע שיתקבל
פנייה לגורמים 

מציע שיקבל 

בהמלצ/ות 

את הניקוד 

המירבי 

קבל את י

הניקוד 

המירבי 

בסעיף זה, 

10% 
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הגבוה ניקוד האיכות המציעים בעלי )חמישה עשר(  15ככלל, הזוכים במכרז יהיו  10.2

ביותר. במקרה של ניקוד זהה, תכריע העירייה בהתאם לניסיון קודם שיש לה עם 
 המציעים ובהעדר ניסיון כזה, על פי הגרלה.

 
 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח1)ה22מובהר בזאת, כי בהתאם לתקנה  10.3

ה על שתי הצעות אם תמצא הוועדה, כי יש להמליץ באותה מיד ("התקנות")להלן: 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה 

 ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בהתאם לקבוע  בתקנות.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון  10.4
כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  

 של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי  10.5
סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים( 

רטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, לבירור פ
תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים 
לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע 

לפי ראות עיניה ואף יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות 
 לפסול את ההצעה.

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  10.6

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע 
 הערכת ההצעה כנדרש. 

 
לרבות ע"י  כמו כן תהיה העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, 10.7

ביטול של פרקים שונים בעבודות וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של 
 העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

 
מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל  10.8

  את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.
 

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה  10.9
המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך 

 ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 

בהצעת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון  10.10
משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 
המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות 
שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 

 י נכונות.מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלת
 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או  10.11
פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע 
ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

 ה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  והמציע ו/או הזוכה לא יהי
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות: .11
 . משתתפיםעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה ל 11.1

 
את כל בהודעה לזוכה יצוין מועד אשר עד אליו, יהיה על הזוכה במכרז להמציא  11.2

המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות 

הממליצים ומענה על 
 השאלות.

אחרת יקבל 

 ניקוד יחסי
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 וע ואישור על עריכת ביטוחים. הבנקאית לביצ
 

לעיל, תוך התקופה  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  11.3
האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 
נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה 

הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי במכרז, ולחלט את 
קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח 
הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא 

ל מבלי לגרוע מכל המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכ
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  11.4

הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, 
( כפיצויים מוסכמים קלים חדשים₪ )חמש מאות ש  500של  תהא העירייה זכאית לסך  

דלעיל ועד למועד  11.2וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 
 קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

 
העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם  11.5

  בות המכרז.את ער
 

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית  11.6
לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי 
העירייה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. 

רייה על פי כל דין ועל פי מכרז זה, לרבות זכותה אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העי
 לחלט את ערבות המכרז.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם  11.7

 במקרים הבאים: 
 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  11.7.1
מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם 

 הזכייה במכרז. 
התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה  11.7.2

נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת 
 יה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.העירי

הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת  11.7.3
העירייה יש בו/בהם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את 

במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך   העבודות
 יום ממועד הטלתו/ם. 30

ה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מונ 11.7.4
 יום ממועד המינוי.  60מפרק זמני או קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך  

 25%התברר לעירייה כי הועברה  -במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  11.7.5
 מהשליטה בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 

 
בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות  11.8

המכרז שמסר הזוכה במכרז )או את ערבות המכרז המוארכת, לפי העניין(. כמו כן 
תהיה העירייה רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה, וזאת לפי 

כאמור, יפצה את העירייה על כל  שיקול דעתה. זוכה במכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות
 הפסד שיגרם לה בשל כך.

 
 כללי  .12

הוא שותפות המורכבת ממספר גורמים, יהא כל הזוכה    שמאימודגש בזה כי במידה וה 12.1
אחד מרכיבי השותפות אחראי ביחד ולחוד לביצוע ההתחייבויות החלות מכח המכרז 

הזוכה היא תהא רשאית לגבותם   שמאיובאם יגיעו לעירייה כספים כלשהם מהוהחוזה  
 הזוכה שתמצא לנכון, כמו כן תהא רשאית לפנות לכל גורם  שמאימכל מרכיב מגורמי ה

הזוכה עפ"י  שמאיהזוכה בדרישה לקיים כל התחייבות החלה על ה שמאיממרכיבי ה
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ההתחייבות ו/או  ילמילוהוראות החוזה ולנקוט נגדו בכל אמצעי חוקי שתמצא לנכון 
 גביית הכספים.

 
כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי  12.2

בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה,  תוספת בגוף המסמך ובין אם
כאילו לא נכתבו וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 
ית ילדחות כל מועד הקבוע במכרז. הודעה בדבר דח  העפ"י שיקול דעת  תרשאי  העירייה 12.3

 המועד תימסר לכל רוכשי המכרז.
 

ן המוחלט, העירייה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול 12.4
וכן תהיה העירייה רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד 

בנוסף, העירייה תהא רשאית להגדיל את היקף   מאוחר יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.
 העבודות בהתאם לקבוע בתקנות. 

 
כי המזמין לא יהיה מחויב להזמין את השירותים כולם או חלקם, את, מובהר בז 12.5

בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמציעים מוותרים 
 בזאת על כל זכות מוקנית לאספקת שירותים בכמות ו/או בסכום מינימום כלשהם.

 
ין בהגשת הצעה מטעם אין בבקשה זו בכדי לחייב את המזמין באיזה אופן שהוא; א 12.6

 המציע בכדי לקשור את המזמין בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 

באם החליטה העיריה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהיה טענה לאף מציע  12.7
 ולא יוחזר בגין הביטול תשלום עבור רכישת תיק המכרז.

 

חלקים מהצעתו  מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין, מציע הסבור, כי 12.8
כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים, ושלדעתו אין לאפשר את העיון בהם 
למציעים אחרים, יציין מראש בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת, מה הם החלקים, 
הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר העיון בהם על ידי מציעים אחרים במכרז 

 י או סוד מקצועי וינמק זאת. עלול, לדעתו, לחשוף סוד מסחר

 

ועדת המכרזים תקיים דיון בבקשת המציע ותהיה רשאית לקבל, לא לקבל, או לקבל  12.9
 באופן חלקי את הבקשה. הוועדה תנמק את החלטתה ותודיע על כך למציע.

 

הוועדה לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי,  12.10
 ו אם בוצע סימון גורף של ההצעה כולה.אם אינה מנומקת ו/א

 

מציע שלא יציין דבר בהצעתו, תראה זאת העירייה כאילו לא קיימים בהצעתו חלקים  12.11
 המהווים סוד מסחרי או מקצועי.

 

מובהר, כי המציע מסכים, כי החלקים, הנתונים והמסמכים שהוא מבקש למנוע  12.12
ם בפניו באם לא יזכה ויבקש גילויים בפני מציעים אחרים באם יזכה, לא יהיו גלויי

 עיון בהצעה הזוכה. 
 
 

 מוטי ששון          
 ראש העירייה          
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

60/2021מכרז   

( 1מסמך א)  

 פרטי  משתתף ועמידה בתנאי סף 
 

 פרטים על המשתתף  .1
 

 ____________________________________________שם המשתתף: .1.1
          מס' הזיהוי: .1.2
        )כולל מיקוד(:מען המשתתף  .1.3
       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:   .1.5
          טלפונים: .1.6
          פקסימיליה: .1.7
         דואר אלקטרוני:   .1.8

 
 
 
 .63.1- ו 3.1.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .2

 תצהיר

לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  
 אני בעלים של משרד לשמאות מקרקעין אשר פעיל באופן רציף החל משנת ____________. .1

 במשרד מועסקים ________ שמאים )כולל / לא כולל אותי( .2

 לחוק התכנון והבניה. 84התאם לתיקון המציע ו/או מי מבעליו, לא מונה שמאי מכריע ב .3
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר
 

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

אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ה נכונות תצהירו/ה דלעיל /י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר
 וחתם/ה עליו בפני.

_________________ _________________ 
 חותמת + חתימה                                                                                 תאריך       

 
 
 3.1.5לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .3

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 5בעל ניסיון של   , כי אניאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה

(, בתחום התכנון ובתחום 2015-2021השנים שקדמו להגשת הצעות למכרז זה ) 7שנים במהלך 
 היטלי השבחה.

 רי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהי
                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר
 

 אישור
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 
____________, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה אשר משרדי ברחוב 

_________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/ה עליו בפני.
_________________ _________________ 

 חותמת + חתימה                                                                                 תאריך       
 
 

שם הגוף 
 מקבל השירות

השירותים 
 שניתנו לגוף

תקופת מתן 
השירותים 

)משנה עד 
 שנה(

שם איש קשר 
 בגוף ותפקיד

פרטי 
התקשרות עם 

 איש הקשר

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

  
 
 
 

   

 
 

 3.3-ו 3.2ס'  .4
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 
בעבירות משמעותיות על פי חוק שמאי המקרקעין או בעבירות  הורשעתי/לא הורשעתי .א

 נכונה(.יש לסמן את האופציה ה) על פי כללי האתיקה

 

 המידות טוהר מתחום פלילית חקירה תחת הנמצא באירוע עורבהייתי / לא הייתי מ .ב
)יש לסמן את האופציה . ימטעמ מי באחריות אוי ו/באחריות שהיה תחום/נושא/בענין

 הנכונה(.

 

אשר היו מעורבים באירוע כאמור.  ,איזה ממנהלי הצעתי / לא הצעתי במסגרת הצעתי .ג
 יש לסמן את האופציה הנכונה(.)
 

 :להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים בו אירוע ייחשב" אירוע' ג'-סעיפים ב' לצרכי                

 בסוג בעקיפין או/ו במישרין עוסק או/ו מתקשר בו הפלילי המעשה אשר אירוע .א
 טוהר שמתחום עבירה ובעניין המכרז נשוא השירותים במתן או/ו השירותים

 ;המידות

 ;פלילית חקירה תחת היה או, פלילית חקירה תחת נמצא האירוע .ב

 את לדין להעמיד המלצה ללא להיסגר עומד שהתיק כך על דהמעי רשמי מסמך אין .ג
 ;המשנה קבלןו/או  המנהל אוו/ העובד או/ו המציע
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

ו/או  העובד אוו/ המציע כי מוסמך משפט בית ידי על כאמור אירוע לגבי נקבע לא .ד
 אמצעים בכל נוקטים היו אם גם למונעו היו יכולים לא המשנה קבלן אוהמנהל ו/

 .    בתחום המקובל ונוהג הסכם, דין פי על המתחייבים
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

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

משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _________/ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה 

 לא י/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.לעונשים הקבועים בחוק אם 

_________________ _________________ 

 חותמת + חתימה                                                                                      תאריך            

 

*במקרה בו המציע עצמו או איזה ממנהליו היה מעורב באירוע כאמור, מתבקש המציע לצרף 

ים. ועדת המכרזים מסמך המפרט את נסיבות המעורבות, השלב בו נמצא ההליך וכיו"ב פרט

 תהיה רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

60/2021מכרז   

( 2מסמך א)  

 

 ערבות מכרז נוסח 
 

 לכבוד
 עיריית חולון

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
( "המבקשים")להלן:  מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 

וזאת  שקלים חדשים(חמשת אלפים  )  5,000₪  ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלאנו  
להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים  60/2021בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 

 ע"פ תנאי המכרז.
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

נו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאית
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל 

 הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 13.5.2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 
 

 אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו 
 ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פקס', דואר אלקטרוני או דואר רשום.

 
 
 

 רב ד בכבו
)בנק/חברת 

 ביטוח(
 שם איש קשר:

 טלפון:
 פקס':

 דואר אלקטרוני:
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

60/2021מכרז   

( 3מסמך א)  

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________  .1
של עירית חולון.  60/2021גיש הצעה למכרז מס' "( המבקש לההמשתתף" או "הגוף" –)להלן 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 

ב לחוק 2"עבירה" כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו .2
)להלן: "החוק"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי  –
 אני מבין/ה אותם.

 

 )נא לבחור באופציה המתאימה( יש לסמן: .3

ב לחוק( המשתתף לא 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק  -הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 ה, שנעבר1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עובדים זרים התשנ"א
 (.31.10.02ם לאחר יו

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט 2המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
 1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  

(, אולם במועד 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 מכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.האחרון להגשת הצעות ב

    

 (:החלופה הרלבנטיתאת  לסמןבנוסף, הנני מצהיר בזאת, כי )יש  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף : 1חלופה  □
 חוק שוויון זכויות( לא חלות על המשתתף –)להלן 

 

 שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן:לחוק  9הוראות סעיף : 2חלופה  □

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב'  

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ – (1חלופה ) □
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 ואני מצהיר בשם המשתתףעובדים לפחות,    100מעסיק    המשתתף  -(  2חלופה ) □
על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לחוק שוויון זכויות,  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה   –ובמידת הצורך  

יון )ה( לחוק שוו8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 
  זכויות;

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה המשתתף התחייב בעבר     או
( ונעשתה אתו אוהשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

הוא הצהיר כי  –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
שוויון לחוק    9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

  

אני מצהיר על התחייבותו של המשתתף להעביר העתק מתצהיר זה למנהל 
ימים ממועד   30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 ההתקשרות.
 
 

 זהו שמי וזו חתימתי:
 
 

          _______________ 
 שם וחתימת המצהיר

 
 

אני הח"מ _________________ מאשר כי בתאריך ___________ הופיע בפני  
____________________ ת.ז. _________________/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על 

 תצהיר זה. 
 
 

 תמתחתימה וחו  שם עו"ד  תאריך
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

60/2021מכרז   

( 4מסמך א)  
 לכבוד

 חולון עיריית

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

"( הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים העירייה" –הריני מאשר כי עיריית חולון )להלן  .1

 הבאים:

 א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כדלקמן:  122סעיף  .1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
בן זוג, הורה, בן או  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב" 

 בת, אח או אחות".

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת עניינים של נבחרי ציבור ברשויות 12כלל  .1.2
 המקומיות, הקובע כדלקמן:

 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: 

עלי חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו ב –לעניין זה, "חבר מועצה" 
 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1שליטה בו )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, הקובע כדלקמן: 174סעיף  .1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
עשה עם העירייה ובשום זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנ-עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה".

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

בין חברי מועצת העירייה  אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  .2.1
 שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם   אחוזים

 מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בעירייה. .2.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  מצהיר בזאת כי יאנ .4

 אמת.
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 ודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א' )א( לפק  122התקשרות לפי סעיף  

 דלעיל אמת.  הצהרתיזה שמי, להלן חתימתי ותוכן 

 

__________________   ____________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת   שם   תאריך
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

60/2021מכרז   

( 5מסמך א)  
 

 43.1.קודם בהתאם לתנאי הסף  אישור על ניסיון 
 

( מס' תאגיד רשום או אחד מבעליו אני החתום מטה מאשר בזה כי _____________ )שם המציע

( בשנים הרשות המקומית_______________ )שם  -( העניק ל"המציע"____________ )להלן: 

 בהתקשרות ישירה את השירותים הבאים:_____________ )יש לציין משנה עד שנה( 

 

 ________ עבודות בממוצע בכל אחת מהשנים הרלוונטיות. -עבודות שומה מסוג היטלי השבחה

 

 על פי נתוני הלמ"ס מונה הרשות המקומית ______________ תושבים.

 

 

 

 

 :המאשרפרטי מזמין העבודה ופרטי 

 מזמין העבודה :________________

 שם ושם משפחה:_______________

 טל':________________________

 תפקיד:______________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יש להחתים את שמאי או מהנדס הרשות המקומית •
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 

60/2021מכרז   

( 6מסמך א)  

 נוסח המלצה 
 לקריטריונים בטבלהנא סמן את הערכתך בהתאם 

 

 

 סמן 

 

 

 

   

 _______________            שם הממליץ:

 _______________         תפקיד: 

 _______________ טלפון ליצירת קשר:

 

 

 שאלה

במידה 

רבה 

 מאד

4 

במידה 

 רבה

 

3 

במידה 

 בינונית

 

2 

במידה 

 נמוכה

 

1 

במידה 

 נמוכה 

 מאד  

0 

 

 ?מהשירות שניתן לך ע"י המציעבאיזו מידה הנך מרוצה 

     

 

 ?המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו עמובאיזו מידה 

     

 

 ?המציעשל והידע באיזו מידה באה לידי ביטוי רמת המקצועיות 

     

 

 ?מידה הנך שבע רצון מאיכות עבודתו של המציעבאיזו 

     

 

 באיזו מידה המציע נתן מענה ופתרונות לבעיות שהתעוררו עמו?

     

 

 האם המציע היה בעל יחסי אנוש טובים? הפגין יחס נעים ואדיב?

     

 

המציע היה קשוב לשאלות/הצעות והערות? באיזו מידה האם 

 התרשמת מרצונו לסייע ?

     

 

האם המציע היה זמין בעבורך ונתן מענה לפניותיך באופן משביע 

 רצון?
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 'במסמך           
 הצהרת משתתף          

 60/2021 מכרז                 

 הצהרת המשתתף 

מגישים בזאת הצעתנו למכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  60/2021מס' 

 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  ,ננו מצהירים בזהה .1
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

התאם לכך ביססנו העבודה וכי בהכרוכות בביצוע הוצאות ההגורמים האחרים המשפיעים על 
 את הצעתנו. 

 

 שהנתונים המפורטים במסמכי מכרז זה, נועדו למתן מידע וסיוע ידוע לנוכי  יםמצהיר והננ .2
על פי צרכים נוכחיים של למשתתפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. הנתונים מושתתים 

לחייב את בלבד ואין בהם כדי  נועדו לצורך הערכת היקף העבודה ע"י המשתתפיםו העירייה
  העירייה.

 
לאי התאמה   פיםמען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המשתתל .3

 לבין המציאות בשטח.  במכרזהמופיעים  בין הנתונים

 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על  .4
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו העירייה ידי 

ולא נציג כל תביעות או דרישות מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 יעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. המבוססות על אי יד

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .5
העבודות נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי 

 המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .6

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא  שבמסמכי המכרז
נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד 

כרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש ידוע לנו כי לוועדת המ
מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, 
אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, 

 יניה ואף לפסול את ההצעה. רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות ע

 
 .  לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו   .7

 
הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .8

אם נזכה  ןואנו מתחייבים לעשות כולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 
   במכרז.

 
, כוללים את כל ההוצאות, בין נובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידינוהמחירים הכוללים בהצעת .9

כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי  מיוחדות ובין
 "מ.לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת הכלול , עפ"יהמכרז

 
הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים  .10

 נשוא המכרז בשלמות.
 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם  .11
 לא הוזכרה במפורש במסמך זה.
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 
 . אום עם משתתפים אחריםיקשר או תללא כל אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת  .12

 
)מאה  120ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .13

ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  ועשרים(  
הצעתנו זו לכשנידרש,   )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך  30הארכת תוקף ההצעה למשך 
 העירייה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על
 

חוזרת, -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .14
ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 -של"ג לחוק החוזים )חלק כללי(, ת 3כאמור  בסעיף 

 לביניכם.  מחייב בינינו 

 

 מציא את כל המסמכים נ  כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים   .15
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

 או  אחד  נמציא  שלא  במקרה  כי,  ומסכימים  מצהירים  ואנהביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.  
 העבודה לביצוע התחייבותנו אחר נמלא לא או/ו המכרז במסמכי המפורטים מהמסמכים יותר

 מוסכמים כפיצויים( חמש מאות ₪) 500₪ של לסך יתהעירייה זכא האת, להצעתנו בהתאם
 ועד, העניין לפי, המכרז במסמכי הנזכרים המועדים מתום איחור יום כל בגין מראש וקבועים

זאת, מבלי לגרוע מזכותה של . שביניהם המאוחר המועד לפי, האישורים כל המצאת למועד
 העירייה לחלט את הערבות שניתנה לה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו  .16
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או  מוותרים בזאת ויתור

 במכרז לרבות דרישותיו. הוראה הכלולים
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 

 
 פרטי החותם מטעם המציע :

 
 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 
 _____________________טלפון נייד        תפקיד במציע __________________ 

 
  חתימה + חותמת : _________________                   תאריך: _______________ 

 
 

 אישור עו"ד
)להלן: ח.פ./ע.ר ________________       עו"ד של  אני הח"מ

על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"
, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים בשם המשתתף___________________  

וכי הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  
 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 
 

                                  __________________                          _____________________                       

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                            תאריך            
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 'גמסמך 
 ההסכם

  60/2021 מכרז

 

 

 הסכם התקשרות
 _____ביום _______ לחודש _______ שנת  שנערך ונחתם בחולון

 
  חולוןעיריית  בין: 

  58ויצמן מרחוב  
 חולון 
 )להלן: "העירייה"( 

 

 מצד אחד     

 ____שם: ______________ לבין:
 _______מס' ת.ז. או ח.פ.: __ 
 __כתובת: ______________ 
 __טלפון: ______________ 
 _________________פקס:  
 "(שמאי)להלן: "ה 

 

 מצד שני 

 

למתן שירותי  שמאות מקרקעין לעיריית חולון   60/2021והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר    הואיל

 (;"המוצרים" בהתאמה-"השירותים" ו)להלן:  ולוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

המכרזים של העירייה בהחלטתה מיום _________ גיש הצעה במכרז וועדת ה שמאיוה והואיל

 וראש העיר קיבל המלצה זו; כעל הצעה זוכה שמאיהחליטה להמליץ על הצעתו של ה

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  והואיל

 ;העבודות נשוא הסכם זה

יעניק את השירותים כספק עצמאי, הכל כמפורט בהסכם זה   שמאיוהצדדים הסכימו לכך שה והואיל

ומסמכי המכרז על מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי 

 נפרד הימנו.

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן :

  כללי .1
 הכלולות בו כדין הוראות החוזה.דין המבוא וההצהרות  .1.1

 

 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2
 

חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק  .1.3
  הנ"ל.

 

 .היפךלבלשון רבים, משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד, ובחוזה זה ל האמור כ .1.4
 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.5
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 __________________________________________חתימה וחותמת: 
 

 מפרט שירות ומפרט טכני –( 1נספח ג)
 תעריפים לתשלום –( 2נספח ג)

 ערבות ביצוע – (3ג)נספח 
 נספח ביטוח – (4ג)נספח 
  .הוראות והצהרת בטיחות – (5ג)נספח 

 
 שמאיהוהתחייבויות הצהרות  .2

 בזאת כדלקמן:ומתחייב מצהיר  שמאיה

קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות כי  .2.1
פי הדרישות והתנאים -שבחוזה זה ובנספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש על

 המפורטים בו ובמועדים שנקבעו בו. 
 

מתן השירותים ויוסיף להחזיק בהם כי הוא מחזיק בכל האישורים והתעודות הדרושות לשם   .2.2
 לאורך כל תקופת ההסכם.

 

 כי הוא בעל הכישורים, הידע והיכולת המקצועיים ליתן את השירותים הנדרשים.   .2.3
 

את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או  כי ימלא .2.4
 בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

ב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או מתחיי שמאיה .2.5
 במחדל, את השירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. 

 

מתחייב לפעול בהתאם להנחיות, נהלים וקביעות העירייה כפי שיהיו מעת לעת וזאת  שמאיה .2.6
 ו לבין העירייה.מבלי שהדבר גורע מאחריות ו/או יוצר יחסי עובד מעביד בינ

 

מתחייב כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין  שמאיה .2.7
פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים ו/או האישיים, בין בשכר -התחייבויותיו על

או תמורת טובות הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד 
נים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים עניי

השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה. "ניגוד עניינים" משמעו 
 אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

 
על כך מיד לעירייה בכתב וימלא אחר  שמאיהיה ונוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח ה .2.8

 הנחיותיה בנדון. 
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השמאי מתחייב, כי לאורך כל תקופת התקשרות, לרבות  .2.9
שנות האופציה, הוא ימנע מלבצע שומת מקרקעין מכל סוג שהוא בתחומי העיר חולון. מובהר, 

 כי סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם.
 

למתן בלעדיות בכל הקשור לו ומוסכם עליו כי אין בהסכם זה כדי להעניק  לשמאיידוע  .2.10
 השמאיםלהתקשר עם מי מ  העירייהכם זה כדי להגביל את יכולתה של  אין בהס  השירותים וכי

האחרים שנבחרו כזוכים במכרז ו/או לפרסם מכרזים ו/או להתקשר בכל דרך עם צד שלישי 
  ם  ובמהותם לשירותים נשוא הסכם זה.קבלת שירותים הדומים בטיב כלשהו, לשם

 

 במסמכים סתירות .3
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 מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא משמעות דו, התאמה אי, סתירה שמאיה גילה .3.1
 כל של או מסמך של הנכון בפירושו בספק שמאיה שהיה או, ממנו אחרת להוראה ההסכם

 כהלכה מפרש שמאיה אין שלדעתו, לשמאי הודעה מי מטעם העירייה שמסר או, ממנו חלק
 העירייה הוראת כזה במקרה. בכתב פירוט לעירייה וייתן בכתב שמאיה יפנה, ההסכם את

 .הקובעת היא
 

, הצורך לפי, הוראות מתן השירותים, כדי תוך, לזמן מזמן, לשמאי להמציא רשאית העירייה .3.2
 למן השירותים.

 
 מהות ההתקשרות .4

המקומית לתכנון ובניה חולון שירותי שמאות מקרקעין ולוועדה יעניק לעירייה  שמאיה .4.1
 (1ג)ספח בנספח השירותים המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה כנ בתחומים המפורטים

 :("המנהל")להלן:  השמאי העירוניאשר יקבלו מוזאת בהתאם להזמנת עבודה 
 שמאות בתחום היטל השבחה 4.1.1
 שמאות בתחום התכנון 4.1.2
 שמאות בתחום נכסי העירייה 4.1.3
 מאות בתחום משפטי ותביעותש 4.1.4

 
מתחייב השמאי להעניק שירות גם בתחומי מובהר, כי בנוסף לתחומים המצוינים לעיל,  .4.2

 שמאות אחרים, ככל שידרש לכך על ידי העירייה. 
 

בביצוע השירותים  לו בלעדיותמעניקה  השמאי מצהיר, כי ידוע לו שחתימה על הסכם זה לא .4.3
והעירייה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם 
אחר/אחרים לביצוע השירותים או שירותים דומים וזאת, בין היתר, במקרים בהם נדרשת 

 מומחיות מיוחדת לביצוע העבודה. 
 

מקצועי הבלעדי והמוחלט, העירייה תחליט, על פי שיקול דעתה ההשמאי מצהיר, כי ידוע לו ש .4.4
בין השמאים בינו ווככלל חלוקת העבודה   אותו  לשייך  או לאיזה סוג שומה  לאיזה אזור בעיר  

 תהיה בהתאם לכך. האחרים שזכו 
 

עם זאת, העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במקרים מיוחדים  .4.5
וזאת לצורך הענקת שירות לעירייה בנושא לערוך התמחרות בין הזוכים במכרז או חלק מהם  

מסוים. במקרה בו נערכה התמחרות, העירייה לא תהיה מחויבת למסור את ביצוע העבודה 
 למציע הזול ביותר ותהיה רשאית לשקול בין היתר שיקולים הנוגעים לניסיון קודם וכיו"ב.

 

כל הקשרו בביצוע השמאי ידווח באופן שוטף, בכתב ובעל פה, למנהל או למי מטעמו, על  .4.6
 השירותים.

 

השמאי מתחייב, כי כל העבודות שיבוצעו על ידו יעמדו בכל התקנים ובכל הדרישות הנדרשות  .4.7
 והנהוגות לסוג העבודות נשוא הסכם זה, כמפורט בהוראות החוק ובכל דין.

 

 השמאי מתחייב להגיע לכל ישיבה אליה יוזמן על ידי המנהל או מי מטעמו. .4.8
 

קרים יום קבלת הזמנת העבודה. במימי עבודה מ 14לבצע את השומה תוך על השמאי  .4.9
 מיוחדים ומורכבים בהתאם להחלטתו של המנהל, ייקבע לו"ז להגשת השומה ע"י המנהל .

 
שפט/ועדת ערר/ שמאי מווי תיק בבתי ייידרש להגיע לדיון או ללהשמאי מובהר כי במידה ו .4.10

 .בנושא על הזוכה עצמו )בעל המשרד/שותף( להגיע באופן אישי לטיפול ,מכריע
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השמאי מתחייב, כי לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות שנות האופציה, יועסקו על ידו  .4.11
 ל המשרד יכול להחשב כאחד השמאים(.הבעלים שמובהר, כי שמאי מקרקעין ) 2לפחות 

 
 תקופת ההתקשרות .5

חודשים מיום _______ ועד יום __________  24-ל ההינתקופת ההתקשרות של הסכם זה  5.1
מובהר, כי שלושת העבודות הראשונות שיבוצעו על ידי כל  (."תקופת ההתקשרות")להלן: 

אחד מהזוכים במכרז יחשבו לתקופת ניסיון והעירייה תהיה רשאית בתקופת הניסיון לסיים 
 ז ללא הודעה מוקדמתאת ההתקשרות עם הזוכה במכר

 
תקופה אחת בהעירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  5.2

( ובתנאי שכל תקופת "שנות האופציה"או חלק מכך )להלן: חודשים  36נוספת בת 
על  שמאישנים. לא הודיעה העירייה ל 5ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא תעלה על 

יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תום כל אחת משנות  30הפסקת ההתקשרות בכתב  עד 
האופציה, תוארך ההתקשרות לשנת אופציה נוספת באופן אוטומטי בכפוף למילוי 

על פי הסכם זה, ובין השאר, הארכת תוקף הערבות והעברת אישור קיום   שמאיהתחייבויות ה
 ביטוחים תקף לעירייה.

 
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב  העירייה 5.3

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות   30  לשמאי
 לשמאילמעט תשלום בעבור שירותים שניתנו וציוד שסופק עד למועד הפסקת ההתקשרות ו

טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או 
 העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרות.

 

במקרה של כוח עליון העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות ללא התראה מוקדמת  5.4
מצב חירום לאומי, מצב כוננות, מצב בטחוני,  לרבות מחלות, שביתות, שריפה, רעידת אדמה,  

ומעשה אחרים שאינם תלויים ו/או בשליטת העירייה ואשר תנאי מזג אוויר ו/או כל פעולה 
 עלולים להשפיע על חוזה זה. 

 
זכאי לתשלום עבור החלק היחסי   שמאיעל סיום ההתקשרות יהיה ה  לשמאיהודיעה העירייה   5.5

 של העבודות שבוצעו על ידו בפועל טרם ביטול חוזה זה, כפי שיקבע על ידי המנהל. 
 

 בתקופת הארכתו של הסכם זה יחולו כל תנאיו בשינויים המחויבים. 5.6
 

 התמורה .6
תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז, תשלם העירייה  6.1

  ( תעריפים לתשלום.2בנספח ג)לספק תמורה כמפורט 
 

 ת כל רכיבי השירות.למען הסר ספק, מצהירים הצדדים ומסכימים בזה, כי התמורה כוללת א 6.2
 

הבלעדי והמוחלט, במקרים מיוחדים עם זאת, העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  6.3
לערוך התמחרות בין הזוכים במכרז או חלק מהם וזאת לצורך הענקת שירות לעירייה בנושא 
מסוים. במקרה בו נערכה התמחרות, העירייה לא תהיה מחויבת למסור את ביצוע העבודה 

 דם וכיו"ב.למציע הזול ביותר ותהיה רשאית לשקול בין היתר שיקולים הנוגעים לניסיון קו
 

לינואר של כל שנה  1-, בלשנהאחת  למדד המחירים לצרכן ותעודכןהתמורה תהא צמודה  6.4
 .1.1.2023-וזאת החל מה ("המדד"קלנדארית )להלן: 

 

הידוע במועד  המדד לצורך חישוב העדכונים שיערכו בתקופת החוזה יהיה המדד הבסיסי 6.5
 הגשת ההצעות. 
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  המדד הקובע לצורך עדכון המחירים, הוא המדד האחרון הידוע במועד כל עדכון.  6.6
 

המחירים המעודכנים יהיו תקפים לגבי כל העבודות והשירותים שיבוצעו החל ממועד העדכון  6.7
 האחרון ועד למועד העדכון הבא אחריו. 

 
וצעו על ידו בגין השירותים שבמפורטת חשבונית  עירייהל שמאיהלכל חודש יגיש  5-עד ה 6.8

יבדוק החשבונית ויעביר כל חשבון או חלק מחשבון שאושר על  . נציג העירייהבחודש החולף
 ידו לגזברות לתשלום.

 
שוטף+   אשר אושרו על ידי נציג העירייה וזאת בתוך  הגזברות תפרע כל חשבונית או חלק ממנה 6.9

 עירייה.מעת מסירת החשבונית ל 30
 

 . שמאילהמצאת חשבונית מס על ידי הבכפוף העירייה תשלם את החשבון  6.10
 

הינו עוסק מורשה העובד על בסיס מצטבר, תוגש חשבונית המס   שמאימובהר, כי במקרה בו ה 6.11
הינו עוסק  שמאיקודם לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי נציג העירייה ובמקרה בו ה

ס תוגש מורשה העובד על בסיס מזומן תוגש חשבונית עסקה קודם לתשלום וחשבונית המ
 לאחר התשלום. 

 
לא תהיינה כל דרישות או טענות או תביעות כלפי העירייה בגלל עיכובים בתשלום  לשמאי 6.12

רור יאו עריכת הב מסיבות של חוסר פרטים בחשבונות או פרטים לא נכונים או לא מדויקים
 כאמור.

 

בלעדית מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי התמורה האמורה לעיל, היא התמורה היחידה וה 6.13
מאת העירייה בגין השירותים והיא כוללת ומגלמת את כל ההוצאות מכל  שמאילה זכאי ה

 מין וסוג שהוא. לא תשולם שום תוספת ו/או תמורה מעבר לסכום הנקוב בסעיף זה.
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .7
ו/או קבלני משנה ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    שמאימוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ה 7.1

עצמאי, ואין נקשרים בין העירייה לבינם יחסי עובד  ספקהינם לגבי העירייה בגדר מטעמו 
ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או  שמאיומעביד, ואין ה

 זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.
 

בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  שמאיסכם בזאת מפורשות כי המו 7.2
 המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור.

 
ו/או קבלני משנה ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו  לשמאיתחויב העירייה בתשלום כל שהוא  7.3

 שמאייום, וה 21, תוך לשמאיתודיע על כך העירייה  ,ממעבידוהמשתלם כרגיל לעובד  מטעמו
רייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת יאת העו/או ישפה פצה י

 עו"ד.
 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  שמאימבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה 7.4
 נוהג בנוגע להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

 , שיפוי בנזיקין וביטוחאחריות .8
אחראי כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו  שמאיה 8.1

ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו  ו/או לעובדיו לשמאילעירייה ו/או לעובדיה ו/או 
 עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או הנובע ו/או בקשר לשירותים. 
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ו/או מי  שמאיאחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של ה שמאיה 8.2
 .תו המקצועית, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובמטעמו

על ידי מי מטעמו  בוצעוששירותים בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין  שמאיאחריותו של ה
 או בשליחותו.

 
אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  העירייה תוך כדי ו/או  שמאיה 8.3

פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת -בקשר עם מתן השירותים על
 , והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.שמאיה
 

רמו לציוד ו/או לציוד הנלווה לשירותים ו/או לכל אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיג שמאיה 8.4
והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או  שמאיציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של ה

 כל אדם בשרות העירייה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.
 

אחריות לכל פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל   שמאיה 8.5
כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות   שמאיאבדן ו/או נזק להם אחראי ה

את העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו 
מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות  שמאילשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ה

על כל תביעה ו/או דרישה כאמור  לשמאיות ואחרות בקשר לכך. העירייה תודיע משפטי
 .   שמאילהגן על העירייה מפניה על חשבונו  של הבמידת הצורך ותאפשר לו להתגונן ו

 
זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה   שמאיהעירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה 8.6

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה 
כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל  שמאיבאחריות של ה

 כאמור לעיל. שמאישהם באחריות של ה
 

מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים, על פי שיקול דעתו הבלעדי לכיסוי אחריותו על פי   שמאיה 8.7
 .הדין

 
 ביטוחים .9

, ווחובותי  וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות  שמאיאחריותו של הלהבטחת   .9.1
במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות  ולערוך ולקיים על חשבונ שמאיהמתחייב 

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור ושבדין כלפי
( 4המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ג) יפחתו מהביטוחים והתנאים

  (. "טופס האישור על קיום ביטוחים"המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: 

 

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין  שמאיה .9.2
על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת  המורשים בישראל שמאיבידי מבטחי ה

לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר  שמאיידי מבטחי ה-האישור חתום על
ישוב וימציא אישור ביטוח  שמאיה פרת ההסכם.הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין ה

מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת 
 דרישה כלשהי מהעירייה.

 

 :לכלול את התנאים הבאים שמאיבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב ה .9.3

 ו/או העירייה: שמאיה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .9.3.1

ניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או "העירייה" לע .9.3.2
 עובדים של הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם  .9.3.3
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  שמאימעשה או מחדל של ה
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ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות  .9.3.4
דה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי כמעבי

 בקשר עם ביצוע השירותים. שמאיה

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .9.3.5
 ומי מטעמו בביצוע השירותים. שמאיחובה מקצועית של ה

רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד יכלול תאריך  –ביטוח אחריות מקצועית  .9.3.6
 התחלת מתן שירותים מקצועיים לעירייה.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .9.3.7
 ₪ . 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי  .9.3.8

 .לנזק בזדון שגרם

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .9.3.9
ו/או חברת הביטוח מטעמו,  שמאישתמסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י ה

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60במכתב רשום, 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .9.3.10

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  שמאיכל סעיף בפוליסות ה .9.3.11
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  שמאיכלשהי את אחריות מבטחי ה

העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 
"ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא 

זכות תביעה   שמאיזכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי ה
לחוק חוזה הביטוח   59נטל החיוב כאמור בסעיף  ממבטחי העירייה להשתתף ב

מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  שמאי. למען הסר ספק, ה1981-תשמ"א
 העירייה וכלפי מבטחיה. 

 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע .9.4
אחריות  הביטוחים ולא יטילו עלילעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת ה

פי הסכם זה או -על שמאיכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של ה
 פי כל דין. -על

 

ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  שמאיה .9.5
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

 שמאיאשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הלבדו יהיה אחראי לנזקים  שמאיה .9.6
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 

מובהר,   להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
ם מתחת לסכום יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שה שמאיכי ה

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות   מתחייב  שמאיה .9.7
ולדרישת  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 ת הצורך.העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בע

 

 יהיה יועץ אחראיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  שמאיהפר ה .9.8
טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ואחר שיגרם ל
 

 ביצוע  ערבות .10
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על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית  שמאילהבטחת מילוי כל התחייבויות ה 10.1
לעירייה, עם החתימה על הסכם זה, ערבות  שמאילעירייה על פי כל דין ו/או הסכם, ימציא ה

המצורף  (2ג)בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בנוסח המופיע כנספח 
 . 12,000₪להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו, בשיעור של 

 
יום לאחר תום תקופת ההתקשרות ותחודש מעת  90תעמוד בתוקפה במשך  הביצוע רבותע 10.2

מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום לעת באם תבקש זאת העירייה. חידוש ערבות הביצוע 
 בהתאם להסכם זה. לשמאיכלשהו אשר יגיע 

 
למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  הערבות תהיה צמודה 10.3

 . הגשת הצעות למכרזהמרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום 
 

מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  10.4
דעתה  הבלעדי, המוחלט והבלתי   פעמים, וזאת בכל פעם שהעירייה תהיה סבורה, לפי  שיקול

לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או   שמאיניתן לערעור, כי ה
לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה   שמאיבמקרה בו נגרמו לעירייה נזקים אשר מחובת ה

 וכל דין.
 

כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את נזקיה  10.5
ואין בכך כדי לגרוע מזכות העירייה  לשמאיוהוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע 

להשלימה   שמאילמימוש הערבות כאמור לעיל. מומשה הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב ה
ימים קלנדריים מיום דרישת  3 -מיידי ולא יאוחר מ לסכומה טרם המימוש וזאת באופן

 המימוש.
 

 האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה. 10.6

 

 תשמירת זכויו .11
כולו או חלקו, הינו במסגרת הסכם זה, למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי המידע  11.1

על פי רצונה של העירייה, אם תחליט לעשות   לשמאירכושה הבלעדי של העירייה, אשר יימסר  
 כן.

 
הינם ,  לשמאיכמו כן, מוצהר ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו   11.2

לאחר יהא אחראי באחריות מוחלטת בתקופת ההסכם ו  שמאיקניינה הבלעדי של העירייה, וה
 .סיומו לכל נזק ואבדן שיגרמו

 

  הפרה ובטלות ההסכם .12
כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה  שמאיהפר ה 12.1

את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי   שמאיה
אחר   ספקלפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם  

  לביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהן.
 

השבחה של הוועדה היטל המשומת  40% -היה ושומת שמאי מכריע תהא נמוכה ביותר מ 12.2
, העירייה תהא רשאית להפחית המקומית )שומה אשר נקבעה על פי השמאות שערך השמאי(

במועד תשלום החשבונית העוקבת.   ,של השמאי  משכרו  50%  -את שכר הטרחה המוסכם עד ל
סעיף זה לא יחול במקרה ושומת הועדה המקומית התבססה על הכרעות של שמאי מכריע. 

מקרים בשנה תוכל העירייה להחליט על גריעת השמאי מהמאגר, בכפוף 3במידה ויהיו מעל 
 לשימוע.

במידה והשמאי לא יעמוד בלו"ז הקבוע במפרט או הלו"ז שנקבע לעבודה ספציפית, תשקול  12.3
. 20%  -העירייה את סבירות וסיבות האיחור ותהיה רשאית להפחית את שכר הטרחה המגיע ב
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מקרים של איחור כאמור, תהייה רשאית העירייה לשקול   3מעל    תרחשובמידה שבמהלך שנה י
 הפסקת התקשרות עימו.

 
לעיל, איחור בביצוע העבודה במועדים ובשעות הקבועים בהסכם   כלליות האמורממבלי לגרוע   12.4

 מהווה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.ונספחיו זה 
 

ולפי כל דין, תהיה העירייה רשאית מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של העירייה לפי הסכם זה  12.5
 שמאיהפר ה הסכם זה.הפרה יסודית של יפר  שמאילבטל הסכם זה באופן מידי במידה וה

 : העירייה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה, תהיה הסכם זה או הוראה מהוראותיו
 

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר  .א
 לא עשה כן. שמאיהוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, וה אותן

 פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה. שמאילקבל מה .ב

ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של  לשמאילעכב כל תשלום המגיע  .ג
 ההסכם.

בתוספת  אחר לצורך ביצוע העבודות ספקעובדים ו/או  שמאילהעסיק על חשבון ה .ד
 .15%תקורה של 

כמי שהפר את ההסכם הפרה  שמאימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב ה 12.6
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

יום  20מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  לשמאיאם יוטל עיקול על כספים המגיעים  .א
 מיום הטלתו.

הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו  שמאיאם ה .ב
 לקבלת נכסים.

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. שמאיאם ה .ג

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על  .ד
 .שמאינכסי ה

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  שמאיהיה ההופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא י 12.7
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע  שמאילתשלום עבור נזק כלשהו. ה

 עד להפסקת תוקפו כאמור. שמאיההסכם בידי ה
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל  12.8
 ובגין ההפרה.דין עקב 

 

 כללי .13
מאת העירייה בהתאם להסכם זה, כל  לשמאיהעירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע  13.1

, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת שמאיסכום שיגיע לה מאת ה
 מחדליו או פעולותיו. שמאיהעירייה לשלם בגלל רשלנות ה

 
לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו, לאחר,  שמאיה 13.2

והעירייה תהא זכאית לסרב     פרט אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת העירייה בכתב ומראש,
 או להסכים לכך או להתנות תנאים כפי שתמצא לנכון.
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שבו כויתור העירייה על כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה לא ייח 13.3
 זכויותיה אלא אם כן ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש.

 
 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה. 13.4

 
 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. 13.5

 
יחשב כאילו נמסר כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל  13.6

 -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72לתעודתו תוך 
 במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

 
העירייה מאשרת כי ההוצאה הכספית לבצוע הוראות חוזה זה מתוקצבת וסעיף ההקצבה 

וכי נתקיימו בו כל סעיפים תקציביים נוספים שיאושרו מעת לעת כן ו 1733000580הינו 
 התנאים וניתנו לגביו על האישורים הדרושים עפ"י כל דין.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

   

 העירייה  שמאיה
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 מפרט שירותים

 כללי .א

. במידה ויש טבלאות איחוד וחלוקה, יש WORDאת השומות יש להעביר לעירייה בקובץ  .ב
 להעבירן בקובץ אקסל.

ה' בין -על השמאי להיות זמין לפניות העירייה בשעות הפעילות של העירייה: ימים א' .ג
 7:30-17:00השעות 

 
 שירותי שמאות בתחום היטל השבחה : .ד
 ביצוע שומות לקביעת גובה ההשבחה בגין אישור תכנית, הקלה או התרת שימוש חורג.  ▪
ליווי וייצוג הועדה המקומית בהליכי שומה מכרעת ו/או בפני ועדת ערר לפיצויים והיטל  ▪

 השבחה וערעורי היטלי השבחה. 
וי עריכת שומות לצורך קביעת קנסות בגין עבירות בנייה , שומות כפל שווי והערכת שו ▪

 לחוק התו"ב.  218-219מבנה לצרכי סעיפים 
 

 שירותי שמאות בתחום התכנון :  .ה
עריכת טבלאות הקצאה ואיזון, איחוד וחלוקה מחדש לתב"ע, בדיקת טבלאות הקצאה  ▪

 ואיזון וליווי הועדה המקומית בדיונים/בוועדות שונות. 
 ייעוץ וליווי שמאי שוטף בצוות תכנון לתב"ע המצויה בשלבי הכנה .  ▪
 .  38ליווי הועדה בבדיקות התכנות כלכלית לפרויקטים של התחדשות עירונית כולל תמ"א   ▪
 בדיקת כדאיות פרויקטים )דוחות אפס(.  ▪
 תחזית הכנסות צפויות מגביית אגרות והיטלים בתחום תב"ע מוצעת.  ▪
 שמאי חוקר לליווי הועדה המקומית בנושאים שונים כגון: דיון בהתנגדויות לתב"ע וכיו"ב.   ▪

 

 שירותי שמאות בתחום נכסים: .ו

 אומדן שווי שוק של נכסים עירוניים למכירה בדרך של מכרז פומבי . ▪

 אומדן דמ"ש ראויים לנכסי העירייה ושווי זכויות במבני ציבור. ▪
 .אומדן דמי רשות והפעלה לנכסי עירייה ▪

 הערכת שווי זכויות הבעלות, דמי שימוש ודמ"ח ראויים בנכסים עירוניים. ▪

 צוי הפקעת קרקע ואומדן שווי מחוברים עקב הפקעה לצורכי ציבור.שומת פי ▪

 אומדן דמי השימוש הראויים בקרקע עירונית.   ▪

 עריכת שומות עבור התאגידים העירונים.  ▪
 

 שירותי שמאות בתחום משפטי ותביעות.  .ז

 לחוק.  197אומדן תביעות פיצויים לירידת ערך לפי סעיף  ▪

 הערכת שווי זכויות במקרקעין והכנת חוות דעת מומחה לבימ"ש ומתן עדות.  ▪
 

לעיתים קיים צורך לקבלת שמאות לטובת אחד *מובהר, כי בנוסף לתחומים המצוינים לעיל, 
 בתחומים אחרים.מאגפי העירייה השונים 
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 תעריפים לתשלום 
 

  : תעריף שכ"ט לעריכת שמאות בתחום היטל השבחה .1

 בש"ח שכ"ט  תיאור  מס' 

 )ללא מע"מ(:

 והבהרות : הערות

למכר/ היתר שומת השבחה   .1

יח"ד  4עד למגורים צמודי קרקע 

 במגרש    

4,000  ₪- 3,000  ₪ 

 

תכניות משביחות ו/או הקלות במצב   5עד  

. בגין כל תוכנית ו/או ₪ 3,000 -החדש

  5 -הקלה נוספת מעבר ל

 ₪  4,000מקסימום  ₪ ועד     500ישולם סך  

  .לשומה

עבור שומה למכר/היתר בניה ליותר 

ממגרש אחד בחוות הדעת, תינתן הנחה 

לכל מגרש   50%-ו  40%,  30%בשיעור של  

 נוסף

שומת היטל השבחה בגין   .2

ח/   300מכר/היתר בבנייה רוויה ח/  

 501, ח/  4/ 370

 

 ₪ ליח"ד  2,000

שכ"ט בסך "ד זכות ליחבהערכת שווי 

₪  150. עבור כל יח"ד נוספת ₪ 2,000

יח"ד ישולם שכ"ט זכות לעבור חלק מו

 ליחידה.  באופן יחסי

שומת השבחה בגין מגרשי בנייה   .3

 בייעוד תעסוקה באזור תעשיה ג' . 

תייחס לתב"ע אחת תכאשר השומה  ₪  2,000-₪  3,000

 .₪  2,000ישולם סך 

"ע מתבהשומה תתייחס ליותר  כאשר

 ש"ח 3,000אחת ישולם 

השבחה בגין מכר של  שומת  .4

מגרשים בייעוד אזור תעסוקה 

)למעט אזור  "ע חולוןבאזת

 תעשייה ג'(

6,000 ₪ - 

4,000 ₪   

 תלוי בגודל מגרש 

 

דונם  5/א עד שטח של 499בתחום ח/ 

₪  ₪1,000 תוספת של  4,000שכ"ט בסך 

עבור כל דונם נוסף ומקסימום שכ"ט 

 ₪. 6,000לשומה בסך 

השבחה למכר אולם  שומת  .5

 תעשייתי/  במבנה קיים  

2,000 ₪  

שומת השבחה בגין בקשה להיתר   .6

להקמת מרפסות שמש בבית 

 משותף 

עבור עריכת חישוב לכל המרפסות  ₪  2,000

 הכלולות בבקשה להיתר. 

שומת  השבחה בגין מכר של דירת   .7

בבית משותף, עליונה מגורים 

שהגג בבעלות משותפת של כל  

לדירה עליונה  ו/או  דיירי הבניין

 שהגג צמוד לדירה העליונה . 

 4, תיקון 4תיקון עבור השבחה הנובעת מ ₪  1,500 -₪  2,000

שכ"ט בסך  23תיקון , 1א/  10תיקון ד'  

2,000 .₪  

כאשר מדובר בשומה חלקית ו/או תב"ע 

משביחה אחת לגג צמוד או מכירת חלק 

₪  1,500מדירה שכ"ט יהיה בסך 

 מום. יינמ
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 הערות כלליות:

שומה, עדכון שומה   תשלום שכ"ט בגין תיקוןהטיפול בשומת מקרקעין הינו מתחילתו ועד סופו, ולא יתווסף   •
 או ביצוע הליכים נוספים מעבר לתעריף הנ"ל. 

 למעט האמור בטבלה. התעריפים הנ"ל תקפים לכל גודל מגרש •

 ג' לחוק במידה ונדרש. 19התעריפים כוללים חישוב חלופת פטור מהיטל השבחה לפי סעיף  •

 במועד אישור שכ"ט.  כדין סיף מע"מ לפי שיעורו המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ ויש להו •

 יתבצע תמחור בין השמאים.שמאי העירייה במקרים ע"פ החלטת  •

-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 218-219שומה לצרכי כפל שווי/טובת הנאה/היטל השבחה לפי סעיפים  •
 ווגים השונים.י, לפי הס1בהתאם לתעריפים בטבלה לעיל בסעיף  -1965

         

 תעריף שכ"ט לעריכת שמאות  .2
 

 טיפול בתביעות משפטיות לרבות דמי שכירות ראויים , חוות דעת על עלויות בנייה , תביעות בגין ירידת ערך  2.1

שכ"ט ישולם רק במקרה בו ניתנה חוות   -, דמי שימוש, פיצוי הפקעה, חריגות בנייה, עלויות פינוי וכיו"ב  (197)ס.  

 דעת בכתב לבקשת העירייה וזאת על פי הטבלה הבאה: 

 

 שכ"ט לפני מע"מ  שווי הנכס 

 

 אופן התשלום 

 1,000 –₪   2,700  ה להקלות בנייה שומ  .8

 ₪ 

, לרבות ₪ להקלות בקווי בנין 1,000

  הקלות קווי בנין לבריכת שחייה . 

ה בבניה לרבות הקלה ש"ח לכל הקל 700

כמותית )תוספת יח"ד, תוספת קומות, 

 .₪  2,800 -תוספת שטח( ולא יותר מ

שומת השבחה בגין היתר לשימוש   .9

 חורג 

 מ"ר  ₪100 עד  2,000 ₪  2,000 -₪  3,000

 מ"ר  ₪100 מעל  3,000

 הכנה וייצוג בשומה מכרעת   .10

 

 

1,800  ₪ 

 

 

עבור דיון בפני שמאי מכריע או ועדת ערר 

בכמות השעות, כולל הגשת ללא תלות 

בכתב. תינתן תוספת  עירייהתגובת ה

₪ שמשרדו  350לייצוג שמאי מכריע בסך 

 ק"מ 80, מעל חק מאזור המרכזומר

 

 וסיוע ערר בוועדת השתתפות עבור ₪ 650 ערר  בועדתוייצוג  הכנה  .1

 650 של סך ישולם ערר בהכנת"ש ליועמ

₪ . 

תשלום שכ"ט על בסיס שעות   .11

 עבודה 

עבודות ע"פ אישור המנהל מראש ובכפוף  ₪ / לשעה  280

עבודה חתומה, ובתנאי להקצבה  הזמנתל

מראש של מס' שעות עבור ביצוע העבודה 

 העבודה. הזמנתלפירוט ב התאמהוב
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 ₪   3,500 ₪  500,000עד 

 

 

 

 ₪  4,500 ₪  1,000,000 -₪  500,001 לאחר קבלת חוו"ד בכתב 

 

1,000,001  ₪- 3,000,000  ₪ 6,000  ₪ 

 

3,000,001  ₪- 10,000,000  8,000  ₪ 

 

  ₪  10,000 ומעלה 10,000,001

 10לפי הקבוע בסעיף  ייצוג בוועדות / שמאי מכריע 

בטבלה שכ"ט היטל 

 השבחה. 

 

 

 הערות כלליות:

למען הסר ספק מובהר, כי הסכומים הנקובים בטבלה כוללים את כל הנדרש לצורך ניהול  •

ההליך המשפטי לרבות , אך לא רק, הכנת חוו"ד נגדית, סיוע בהכנת תגובה, הופעה אצל 

 שמאי מייעץ ו/או שמאי מכריע ו/או בבית משפט. 

מיוחדות ובהתאם לשיקול דעת המנהל יבוצע  197ירידת ערך לפי ס. במקרים של תביעות  •

 . והעירייה רשאית לפנות לשמאים נוספים שאינם במאגר העירוני ,הליך תמחור

הועדה המקומית רשאית לקבוע את גובה שכ"ט לפי מפתח של  ,בתיקים של ירידות ערך •

עתי , לפי מחיר ששעות , כאשר לפני תחילת העבודה ייקבע מס' שעות מוקצות לטיפול בתיק

  . 11בטבלה שכ"ט היטלי השבחה סעיף 

 

 חוו"ד לבדיקת טבלאות הקצאה:  .3
+ מע"מ ₪ 2,500מגרשים ישולם שכ"ט של  2חוו"ד/ בדיקת טבלת הקצאות לתב"ע של עד  .א

 .לשני המגרשים עבור חוות הדעת/בדיקת הטבלאות

₪  4,000מגרשים ישולם שכ"ט של  3חוו"ד / בדיקת טבלת הקצאות ואיזון לתב"ע של עד  .ב
 לשלושת המגרשים.  + מע"מ עבור חוות הדעת/בדיקת הטבלאות

+ ₪ למגרש  750מגרשים , תינתן תוספת של    3  -לתב"עות של יותר מב  -אבעבודות מסעיפים   .ג
 .  חוות הדעת/בדיקת הטבלאותמע"מ עבור 
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 לכבוד
 עיריית חולון

 
 נכבדי,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו "המבקשים")להלן: מספר זיהוי __________       על פי בקשת 
בתוספת שקלים חדשים(  שנים עשר אלף  )  12,000₪ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

(, "הפרשי הצמדה"הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן:  
 .  וזאת בקשר למילוי כל התחייבויות המבקשים על פי תנאי חוזה מס' 

 
ימים   7בתוך    לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  דאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים ע

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את   כםעבודה מיום קבלת דרישת
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל   אתם תהיו
ם לא יעלה על הסך הכולל יכאחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישות

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 
 ר כלכלי.ולמחק

 
 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד 
, ___שפורסם ביום     החדש"( כי המדד החדש עולה לעומת המדד בגין חודש 

)להלן: "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה      היינו נקודות 
 יין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצו

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.      ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה.       דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.      לאחר יום 
 

 צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 
 ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פקס', דואר אלקטרוני או דואר רשום.

 
 
 

 רב ד בכבו
)בנק/חברת 

 ביטוח(
 שם איש קשר:

 טלפון:
 פקס':

 דואר אלקטרוני:
 
 
 
 

60/2021מכרז   

( 4נספח ג)   

 
 נספח ביטוח 
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60/2021מכרז   

( 5נספח ג)   

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.בפול
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

עיריית חולון ו/או תאגידים 
עירוניים ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐

שירותי מדידה אחר :  ☐
 שירותים נלוויםו/או 

 

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 _________________ אחר☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 , חולון 58ויצמן 

 מען
 

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

אחריות 
 מקצועית

        
 
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
 מקרה ביטוחעיכוב /שיהוי עקב  327
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 
 (*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 

 יועצים / מתכננים 038
 ביטול/שינוי הפוליסה *

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 כתב התחייבות בנושא בטיחות     
"( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע העירייההואיל שעיריית חולון )להלן "

)להלן:   למתן שירותי  שמאות מקרקעין לעיריית חולון ולוועדה המקומית לתכנון ובניה חולוןמכרז  
עבור העירייה ולוודא כי ____________  60/2021מכרז מס' "( המפורטות במסמכי העבודות"

 דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים לעבודות אלו."( מבצע את העבודות על פי כל "הזוכה )להלן
 

 לפיכך והזוכה מצהיר ומתחייב כלפי העירייה כדלקמן:

 

 :הזוכה מצהיר בזאת כי .1

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות  1.1
שיטות עבודה באופן בטוח, לרבות כוח אדם מיומן העומד לרשותו, ציוד מתאים, 

 מתאימות, סביבת עבודה מתאימה ופיקוח ובקרה הנדרשים לביצוע עבודות אלו.
כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על ביצוע עבודות  1.2

 על: לרבות ובדגשאלו, 

 , והדין הנובע ממנו.1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1.2.1

 .1997-דה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זתקנות הבטיחות בעבו 1.2.2

-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 1.2.3
1999. 

סעיף ח' משקל     170סעיף     1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1.2.4
 משאות.

תקנות בדבר  172סעיף  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1.2.5
 משקל יתר. 

 צפיפות 24, פרק א' סעיף 1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל פקודת 1.2.6

בסימן  26, פרק א' סעיף 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1.2.7
 ג' איוורור תאורה וחום  

פרק ג' סעיף  ח' אדים  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1.2.8
 מסוכנים

סימן ט'  94פרק ג' סעיף 1970-ש"לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, ת 1.2.9
 אבק אדים וחמרים נפיצים ודליקים

תקנות הבטיחות בעבודה )איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים(  1.2.10
 1984התשמ"ה 

כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות אלו וכי בדק את הסיכונים  1.3
עם סיכונים  מודדלהת הקיימים במקום עבודתו וכי יש לו ולעובדיו, הניסיון והידע

ונושאי בטיחות אלו, וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודה, תוך 
אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

עם סיכונים ונושאי  מודדמצהיר הזוכה כי יש לו ולעובדיו את הידע והניסיון להת
 בטיחות הכרוכים בעבודה.

עובדים המועסקים מטעמו בעבודות המתוארות, בקיאים בנוהלי הבטיחות ה 1.4
 הנדרשים לשם ביצוע עבודותיהם.

 

 הזוכה מתחייב בזאת: .2
שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על פי כל החוקים, התקנות ודיני  2.1

 הבטיחות החלים על עבודות אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות.
להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי  2.2

הבטיחות בעבודה בהתאם להוראות דיני הבטיחות, החוקים והתקנות והכללים 
הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל 

א פוטר את העירייה עובד כאמור על איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והו
 מכל אחריות לאי ביצוע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו.

להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים ומנוסים בלבד ושהוכשרו לסוגי העבודה  2.3
הספציפיים המפורטים במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים לעבודות 

 קוח אישי שלו.ידו או מי מטעמו, תוך פי-אלו, על
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לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים והאמצעים, ציוד המגן האישי ואמצעי  2.4
הבטיחות הנדרשים בעבודתם, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתרעה הדרושים בעת 

 ביצוע העבודות.

שהציוד וכלי העבודה אשר ברשות הזוכה ו/או עובדיו ו/או המסופק על ידו או מי   2.5
 קינים ותקניים.מטעמו הינם שלמים, ת

העובדים יהיו במצב בריאותי ונפשי תקינים וללא השפעת סמים ואלכוהול, ולא  2.6
 עלולים להזיק לעצמם, לעובדים עימם ולסביבתם.

 

 לעיל, הזוכה מתחייב: 2בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3
להדריך את כל העובדים מטעמו, בין עובדיו ובין עובדים אחרים לרבות קבלני משנה,  3.1

פקים, נציגים ועובדיהם, בהתאם להוראות "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ס
", לרבות תיעוד ההדרכה, ולוודא 1999-)מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 קיום הדרכות והסמכות ספציפיות לעבודות שהוגדרו במסגרת המכרז.

ייה ישירות להודיע לממונה הבטיחות של העירייה ומנהל האגף המזמין מטעם העיר  3.2
על כל תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח  ומיד

במקום העבודה או סביבו, וכן להתריע בפניהם על כל מפגע או מקרה מסוכן שנתגלו 
 לזוכה בסביבת ביצוע העבודות.

לדווח למשרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כנדרש בדיני   3.3
חות על כל תאונה שאירעה לעובד מטעמו ושבעטיה נעשה נטול יכולת עבודה הבטי

 מעל שלושה ימים בשל פציעה או שגרמה למותו של העובד.

ולא ניתן להיעזר בעובדי העירייה לנשיאת   שמאינושא  הובלת הציוד הינו באחריות ה 3.4
 משאות.

 יש לעלות בזהירות במדרגות  למניעת החלקה. 3.5
 לה או מכשיר נשיאה אחר להרמת המשא.יש לשאוף להשתמש בעג 3.6

בעבודה בבניין העירייה יש להישמע לאנשי מחלקת הביטחון בכל הקשור לאירועי  3.7
 בטיחות , ירי טילים על המדינה , פינוי הבניין בעת שריפה או תרגולות .

ובמקומות ציבוריים ) בעת ביצוע   חל איסור עישון בתחומי מבני העירייה ומוסדותיה 3.8
 השמאות(

 בעת עבודה בכבישים  יש לתאם העבודה עם משטרת ישראל. 3.9

 יש ללבוש אפוד זוהר  או בקרבתם  בכבישיםעל מדרכות בעבודה  3.10

 אין להפריע לעוברים ושבים במהלך העבודה. 3.11

 בעבודה בשטח יש להיות עירניים וזהירים מבעלי חיים כגון כלבים שוטים , נחשים 3.12
 וכד' 

 יש להצטייד ולהשתמש בציוד מגן אישי המתאים לסוג העבודה. 3.13

 . ובליווי מנהל עבודה  אין להיכנס למבנים מסוכנים  ללא אישור מהנדס 3.14

 אין להיכנס לאתרי בנייה ללא תיאום עם מנהל העבודה באתר. 3.15

כניסה לבניין שהתמוטט  או  לבניין  שגג האסבסט שלו נפגע  תאושר רק לאחר  אישור  3.16
 כב"א ואישור המשרד להגנת הסביבה 

 מ' לאנשים שאינם מוסמכים לעבודה בגובה. 2אין לעלות על מבני/ מגדל מעל  3.17

     עבודה בגובה תעשה ע"י אנשים בעלי תעודה בתוקף לעבודה בגובה וברשותם ציוד  3.18
 מתאים  ומחייב ע"פ פקודת הבטיחות לעבודה בגובה 

אין לסחוב משאות כבדים מעבר יכולתו של האדם הנושא משא זה , יש להשתמש   3.19
 באמצעי הרמה כגון עגלות נשיאה

 שלטים גדולים הכתובים על בד ייתלו בצורה בטיחותית  3.20
 
 
  

 
העירייה רשאית לחייב את הזוכה בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע  .4

העבודות על פי הסכם זה או במקום עבודתו של הזוכה, והזוכה מתחייב לפעול על פי הוראות 
אלו. אם עקב הוראה כאמור תהא לזוכה טענה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במישור 

ביצוע העבודות. אין בסעיף זה כדי להטיל על העירייה חובת פיקוח אחר והזוכה לא יעכב את 
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על הבטיחות בעבודות המצויות בתחום מומחיותו של הזוכה ולא בתחום מומחיותה של 
העירייה. אין בסעיף זה גם כדי לפטור את הזוכה מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על 

 פי כל סעיפי המכרז.
 

עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בביצוע העבודה כדלקמן כי בעת  הזוכה מתחייב להורות לכל .5
ביצוע העבודות הם ימלאו אחר הוראות ממנהל האגף המזמין את העבודה מטעם העירייה או 
מי מטעמו, ו/או ממונה הבטיחות של העירייה או מי מטעמם. אין בכפיפות זו כדי להטיל על 

ה במפורש בהסכם זה על הזוכה לאור מומחיותם העירייה חובת פיקוח על העבודות אשר הוטל
 בעבודות אלו ולאור היעדר מומחיות של העירייה בתחומים אלו.

 

 בנוסף לאמור לעיל מתחייב הזוכה להקפיד על המפורט להלן: .6

על הזוכה להכין ולחלק תמצית מידע בכתב לעובדיו המכילים את כל האזהרות  6.1
פי המוגדר במכרז ולוודא חלוקת והסיכונים הכרוכים בביצוע עבודותיהם על 

 מסמך זה לכל עובד חדש מטעמו במסגרת עבודה על פי מכרז זה.

מודגש כי אין להשאיר שום ציוד ו/או חומרים, ללא השגחה ונקיטת כל  6.2
 האמצעים העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם.

שטרת ישראל לפעול בהתאם ולפי הנחיות כוחות הביטחון, כוחות ההצלה, מ 6.3
 והוראות כל דין. 

 
 ולראיה באתי על החתום

 
 תאריך:_______________

 נחתם בנוכחות:_____________________________
 חתימה/חותמת: _______________

 שם החותם:_____________
 

 

 

 

 

 


