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  בחינת חבויות בהיטלי השבחה ושומות ועדה מתן שרותי  39/22מס' פומבי   מכרז 

 חדרה לתו"ב ולוועדה המקומית לעירייה  
 

 

בחינת שרותי  מבקשת בזאת לקבל מהציבור הצעות למתן  והועדה המקומית חדרה    חדרהעירית   .1
  חדרה. הולבנילעירייה ולוועדה המקומית לתכנון  חבויות בהיטלי השבחה ושומות ועדה

 
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז  .2

בתשלום מקוון באתר העירייה תחת ₪ ) התשלום לא יוחזר(  300לחתום ניתן לרכוש תמורת 
ניתן לעיין במסמכי המכרז במחלקת רכש ולוגיסטיקה . הלשונית "מכרזים והתקשרויות"

 .ובאתר האינטרנט העירוני  , בטרם רכישת המסמכים1, קומה 2ן , בניין קור9אחד העם ברחוב 

אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה לו  .3
, עליו במסמכי המכרז  יק של סעיף זה או פרט כלשהובקשר למובן המדוספק כלשהו  שאלה ו/או  

 לא יאוחר מיום z@hadera.muni.il-asafל באמצעות מיי אסף זיולהודיע על כך בכתב למר 
המשתתפים במכרז. על . תשובות תשלחנה במידת הצורך, לכל 12:00עד השעה  31/3/22חמישי 

כל משתתף במכרז לצרף להצעתו את התשובות הנ"ל להצעתו ולחתום עליהן. העירייה אינה 
 ם ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים במכרז.אחראית לכל פירושי

עותקים ובמסירה   2-יש להגיש ב  ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציעאת ההצעות   .4
המכרזים הנמצאת  תלתיב 39/22 'מספומבי ידנית בלבד במעטפה סגורה בציון מס' מכרז 

 , חדרה לא יאוחר מיום1, קומה 2, בניין קורן 9אחד העם במחלקת רכש ולוגיסטיקה, רחוב 
 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. .12:00 שעהב 12/4/22 שלישי

 04-6303205/248/208, מנהל מחלקת היטלי השבחה בטלפון אסף זיולברורים ניתן לפנות למר  .5
 . asaf-z@hadera.muni.ilו במייל א

 

  אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .6

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בשלמותה או חלק ממנה. .7

 

 בכבוד רב,

 ניר בן חיים

 בפועל מ"מ ראש העיר

mailto:asaf-z@hadera.muni.il
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 א'  מסמך
 

 39/22 מס'רז פומבי  מכ
 
 

לעירייה ולוועדה  בחינת חבויות בהיטלי השבחה ושומות ועדהמתן שרותי 
 החדרה ההמקומית לתכנון ולבני

 
 השירותים הנדרשים : .1
 

בחינת חבויות בהיטלי  למתן שירותי הצעות הגשת להזמין בזאת ( מתכבדת"העירייה" -חדרה )להלן עיריית

 לתנאים בהתאם"( הוועדה" -)להלן ולבניה לתכנון המקומית העירייה והועדה עבור השבחה ושומות ועדה

 במסמכי המכרז. המפורטים והמרכיבים

 :)כללי( תיאור המכרז .2

מחלקת היטלי השבחה, לרבות , שוטף למתן ייעוץ לצורך  שמאי )אחד(מקבלת שירות מטרת המכרז הינה 

לאישור העדר חובות לטאבו, בקשות טרום מימוש, בדיקת שומות בחינת חוות בהיטלי השבחה, בקשות 

לחתום על הסכמים  ןבמכרז יוזמכה הזו ועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה.לו המוגשות ובדיקת השגות

שתי תקופות, כאשר שנה. לעירייה שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה בשל יה לתקופה יהעירמול 

תקופת ההתקשרות כל פעם ובלבד שסך כל ב לכל היותרשלוש שנים כל תקופת הארכה )אופציה( תהיה בת 

 .שנים 7לא תעלה על 

לשירותים מסוג השירותים  לעירייה שמורה הזכות לצאת במכרזים / הצעות מחיר נוספות לבחירת שמאים

הועדה  /ימנעו בעד העירייהלא , ומכרז זה וההתקשרויות על פיו הקבועים במכרז זה או כל שירות אחר

 האמור. המקומית את

 תיאור הבסיס: .3

 בפנקס שמאי המקרקעין עפ"י םרשוה רישיוןבעל  מקרקעין שמאיצורך קבלת שירותים מל מיועד המכרז

 . 2001-מקרקעין, תשס"א  חוק שמאי

 :והיקפםרותים נשוא המכרז יהש .4

בדיקת העדר מתן ייעוץ בעבודה השוטפת של מחלקת היטלי השבחה, לרבות, בחינת חוות בהיטלי השבחה, 

ועדה המוגשות לו בקשות טרום מימוש, בדיקת שומות ובדיקת השגותבדיקת , חבות לאישורים לטאבו

בדיקת   ,כלליות עפ"י דרישת העירייה ו/או הוועדה  הכנת חוות דעת שמאיות,  המקומית לתכנון ולבניה חדרה

 . העירייהו/או  הוועדהוכל צורך אחר של  כדאיות כלכלית

שנבחר  אחרולבוחן  57/21 השמאים שנבחרו במכרז השמאים 13)בנוסף ל שמאי אחד  ייבחר זה במכרז

 .(קודם לאותם שירותי ייעוץבמכרז 
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 .במכרז זה,  בחלקו ניתן על ידי הבוחן שזכה במכרז הקודםהשירות המבוקש לידיעת המציעים, 

. בהתאם בחינת חבויות בהיטלי השבחה ושומותהתקשרות מסגרת למתן שירותי  ההתקשרות הינה  יובהר,  

המפורטים  םיריבהתאם למחהתמורה תהיה , עבודות להזמנתמעת לעת  הלמציע הזוכתפנה לכך, העירייה 

לצורך ביצוע הייעוץ והשירות   במכרז זה  ההזוכ  לשמאיהפניה    .ובהתאם לניסיון המציעמכרז זה  ל  ב'במסמך  

 "(.המנהלמנהל מחלקת היטל השבחה )להלן: "תהיה בהתאם לשקול דעת 

 .הנדרש  בה יפורט השירותמנהל  הע"י  הזמנת עבודה חתומה  הנדרש בכפוף לקבלת  הזוכה יבצע את השירות  

ליתן שירות לעירייה/ וועדה  /לבצע עבודה הזוכה בהעדר הזמנת עבודה חתומה כדין, חל איסור על השמאי 

 תמורה בעד עבודה זו.כל והעירייה לא תשלם מקומית 

העירייה אינה מתחייבת . יחד עם זאת, תשעות חודשיו 100יעמוד על זוכה מקסימום שעות יעוץ לשמאי 

 למסירת עבודה בהיקף כלשהו. 

מכרז לשיטפל בכל הנושאים הקשורים  מטעמוהוא עצמו או מי  המציע הזוכה יהיה חייב להגדיר איש קשר .5
מיד לאחר הזכייה במכרז ובמעמד חתימה על עמו ליצירת קשר וכל פרטים וימסור את שם איש הקשר  זה

 .רלאלתמח' השבחה  המנהלבכל עת בה יתחלף איש הקשר על השמאי לעדכן את . הסכם ההתקשרות
 

 :מסמכי המכרז .6
 

 מסמך א' –תנאים כלליים  .א

 מסמך ב' -מחירון .ב

 1'ג מסמך –הצהרה והצעת מציע  .ג
 2ג' מסמך - טבלת פירוט חוות דעת שמאיות .ד

 נמחק - 'דמסמך  - יועץ מס /אישור רו"ח  .ה

 'מסמך ה – תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים .ו

 מסמך ו' –שאלון בדיקת חשש לניגוד עניינים  .ז

 'מסמך ז –על קיום דיני עבודהתצהיר  .ח
 'מסמך ח – תצהיר בדבר היעדר קירבה .ט

 מסמך ט' - וסח ערבות בנקאית למכרזנ .י

 'ימסמך  –חוזה  .יא

 'אימסמך  –נוסח אישור קיום ביטוחים  .יב
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 תנאי סף: .7
 

, העומד במועד או שותפות רשומה כדין רשום כדיןרשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד או תאגיד 
 הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים להלן המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:

 
וכל  )אדם /חברה רשומה / שותפות רשומה( בלבד אחתאישיות משפטית ההצעה תוגש על ידי  .7.1

  .ציע בלבדעל שם המיהיו  במכרזוהערבות המפורטים האסמכתאות 
 

 מוסמךהינו שמאי מקרקעין )ככל ומדובר בחברה או שותפות רשומה(  מטעמו ונותן השירותהמציע  .7.2
. לצורך עמידה רישיון  ובעל  2001-מקרקעין, תשס"א    חוק שמאי  רשום בפנקס שמאי המקרקעין עפ"יה

)ככל ומדובר בחברה או שותפות רשומה יוצאו  בתנאי סף זה יצרף המציע תעודת שמאי עדכנית
  .שירות לעירייה( ןתעודות שמאי של מורשי החתימה של החברה/שותפות וכן של השמאי שיית

לצורך הוכחת תנאי זה  .שמאי מקרקעיןכ ומעלה שנים 5 של ותקויהיה בעל והשמאי מטעמו המציע  .7.3
, ככל ומדובר בחברה או שותפות )שלו ושל מי מטעמו את תעודת ההסמכה לשמאותיצרף המציע 

   .רשומה(
 

כנגד הועדה בהליך למכרז זה,  ובמועד הגשת הצעתו/או יטפל,  ינהל לאו/או השמאי מטעמו המציע  .7.4
טרם ו/או שומה ש ןת כלשהומשפטי ותבערכא תועומד השומה שעדיין תלויבקשר להמקומית חדרה 

 ה.לחלוטכה הפ
 למכרז זה. 1תצהיר כפי נוסחו במסמך גלצורך עמידה בתנאי זה יגיש המציע 

 
, בין ההתקשרות נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים נעדר ניגוד ענייניםו/או השמאי מטעמו המציע  .7.5

בנוסח המצ"ב  המצ"ב, ותצהיר על שאלון ניגוד ענייניםיחתום . לצורך עמידה בתנאי זה ולעניין זה
העירייה כי אכן אין המציע נמצא במצב של ניגוד  ע"י יבחן למכרז. השאלון ו'מסמך וכה'  מסמךכ

 עניינים.
 

מי מטעמו זמין ליתן את השירותים המבוקשים מידית עם החתימה על ההסכם. או /והזוכה המציע  .7.6
 למכרז זה. 1הצהרה כפי נוסחה במסמך ג לצורך הוכחת תנאי זה יצהיר המציע

 
 ו/שיעמד ם/מאת התאגיד את זהות השמאי במכתב נפרדלציין  חובהמקרה בו המציע הינו תאגיד, ב .7.7

יש להציג את כל המסמכים  אליהםוביחס השירותים הנדרשים במכרז זה מול העירייה לביצוע 
לצורך עמידה בתנאי זה יגיש המציע שהינו תאגיד   לעיל.  7.7  –  7.1תנאי הסף  ב  עמידתם  המוכיחים את

לעיל )עבור כל  7.1-7.5את שמות השמאים מטעמו ומספרי ת"ז הזהות שלהם וכל הדרוש בסעיפים 
 אחד מהשמאים(.

 
 נהל ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.מהמציע  .7.8

 
 למכרז. 'טמסמך כלהלן ובנוסח המצ"ב  9ערבות מכרז כמפורט בסעיף צירף המציע  .7.9

 
 רים ומסמכים כמפורט :המציע יצרף להצעתו את האישו .8

  לעיל. 7כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .8.1
 

  של המציע ושל השמאים שיעבדו מול העירייה. עדכנית מקרקעין צילום תעודת שמאי .8.2

 

 ב ו/או לוועדה מקומית במתן שירותי שמאות מקרקעיןקורות חיים עדכניים עם פרוט ניסיון המציע  .8.3
  ., לרבות הצגת היקפי פעילותהאחרונות השניםחמש ב
 

בנוסף יצרף השמאי אישור/ים מרשות מקומית לעניין ניסיון בדיקת שמאות לצורך מתן אישור העדר  .8.4
. באישור שימציא השמאי לצורך הוכחת הניסיון, יש לציין מעין זהככל וקיים ניסיון חובות לטאבו, 

את תקופת מתן השירות בתחום בדיקת שמאות לצורך מתן אישור העדר חובות לטאבו )החל מתאריך 
 ______ עד תאריך________(.
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המלצות וכן רשימת התקשרויות המעידות על ניסיונו של המציע כנדרש בתנאי הסף למכרז, הכוללות  .8.5

 פקידו ומספר הטלפון שלו.תת הגורם שעבורו בוצעה העבודה, שם הממליץ אצל אותו גורם, א

 

שנערכו או חוות דעת כלכליות  חוות דעת להיטל השבחה (5מש )חיש לצרף ל עבודות לדוגמה.צירוף  .8.6
 להלן. 11.2 סעיף –, וכן יתר מסמכים הנדרשים בסעיף ניקוד האיכות 2017-2021בין השנים 

 

 .'1כמסמך ג'הצהרת המציע בנוסח המצורף  .8.7
 

 .2ג' מסמךכבהתאם לנוסח המצ"ב חוות דעת כלכליות  /טבלת פירוט חוות דעת שמאיות .8.8
 

כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של  למכרז ו'כמסמך , המצורף בדבר ניגוד ענייניםשאלון  טופס .8.9
  ומאומת כדין.)לרבות השמאי/ים שיעמדו מול העירייה( , המציע 

 
למכרז, כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של  ה'מסמך כבנוסח המצ"ב  ,תצהיר היעדר ניגוד עניינים .8.10

  ומאומת כדין.)לרבות השמאי/ים שיעמדו מול העירייה(  מציעה
 

של   כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה  למכרז,  כמסמך ז'נוסח המצ"ב  תצהיר בדבר העדר הרשעה,  .8.11
  ומאומת כדין. ציעהמ

 

 , כשהוא חתום על ידי מורשי החתימהלמכרז ח' מסמךכבנוסח המצ"ב  ,תצהיר בדבר היעדר קירבה .8.12
  ;ומאומת כדין.ציע של המ

 
  למכרז. ט' כמסמךאית, בנוסח המצ"ב ערבות בנק .8.13

 

  אישור תקף לרישום כעוסק מורשה וניכוי מס במקור. .8.14
 

שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופי ציבוריים  עלאישור תקף  .8.15
  .1976-)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

 

דבר ב  ו"חאישור מעו"ד/ר  תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים וכן,מציע שהוא תאגיד יצרף   .8.16
 האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

 

 להלן. 12בהתאם לסעיף  האיכותכל מסמך נוסף לצורך הוכחת עמידת המציע בבחינת ניקוד  .8.17
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .8.18
 

 מסמכי הבהרות אם התקבלו. .8.19

 
ולהניחם בתוך  לעיל 7-8פים להמציא את כל האישורים הנדרשים בסעיממסמכי המכרז ולחתום על כל דף יש 

 מעטפת המכרז.
 

 הצעתו את לפסול בלבד זה מטעם העירייה רשאיתמהמסמכים האמורים לעיל,  איזהלהצעתו  המציע צירף לא
 או/ו שבהצעתו מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש לחלופין או המציע של

 .והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול י"עפ הכל, המסמך של צירופו על לוותר ,לחלופין ,או בה המפורטים הנתונים
 

 

 ערבות מכרז .9
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 הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית לשם .9.1
 מסמךבנוסח המצורף כ (₪ חדשים שקליםאלף עשרה  שלושבמלים: ) "חש 13,000בסך  אוטונומית

  למכרז(. 'ט
 

 כולל(. ) 12/7/22 תהא בתוקף עד ליום הערבות .9.2
 

 לא –שתהיה בתוקף במועד מאוחר מהקבוע לעיל ערבות בסכום גבוה מהנקוב לעיל ו/או ערבות  .9.3
 תביא לפסילת ההצעה. לאותיפסל 

 
  .ההצעה מגיש לשם זהה להיות חייב הערבות גבי על החייב שם .9.4

 

 .לדיון תובא ולא, הסף על תיפסל, לעיל כאמור ערבות צירוף בלי שתוגש הצעה .9.5
 

 והמצאת העבודות לביצוע ההסכםעותקי  יתרערבות זו להבטיח חתימת המשתתף הזוכה על  מטרת .9.6
 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז. 5 בתוךקיום ביטוחים חתום,  אישור

 

 :ושינויים הבהרות 10

 

 בכתב הבהרה שאלות לעירייה להפנותרשאי כל מציע  יהיה 12:00בשעה  31/3/22חמישי  יוםל עד 10.1
 העתק  ,z@hadera.muni.il-asaf  מיילב בעירייה השבחה היטל למחלקת פניה באמצעותוזאת 

 .המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  ויהווה  המכרז  תחובר  רוכשישיענו יופץ לכל    והתשובות  השאלות
  כמו כן מסמך ההבהרות יפורסם באתר האינטרנט העירוני.

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל כל 10.2
  .העירייה את תחייבנה – בכתב

 

 ותיקונים שינויים להכניס, במכרז הצעות להגשת האחרון למועד עד ,עת בכל ת,רשאי עירייהה 10.3
 יהוו כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי

 או רשום בדואר המכרז מסמכי ירוכש כל לידיעת ,בכתב יובאו .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק
 י"ע יחתמו המכרז מסמכי את שרכש מי ידי-על שנמסרו הפרטים לפי מייל-באי או בפקסימיליה

  .להצעתו ידו-על ויצורפו המציע
 

 ההצעות להגשת האחרון המועד את להאריך גם רשאית תהא העירייה כי מובהר ספק הסר למען 10.4
 על  שפרסמה  ובלבד ,הבלעדי  דעתה  שיקול לפי ,פעמים  מספר  ל"הנ  המועד את  ולהאריך  לחזור  ואף
 .בכתב הודעה כך

 

 הערכת ההצעות לקביעת זוכה במכרז 11

  שהיא. כל מתחייבת לקבל הצעה עירייהאין ה 11.1
 

בשני ההצעות יבחנו  בהתאם לאיכות ההצעות.להן ישוקלל  ןשיינתיבחנו והניקוד  הצעותה 11.2
 :שלבים

 סף תנאי"י עפ סינון': א שלב 11.2.1
 למכרז זה. הצעותתערך בדיקת עמידת המציעים והצעותיהם בתנאי הסף להגשת  א'בשלב 

תעבור  ,הצעתו בהתאם לתנאים להגשת הצעות למכרזהעומד בתנאי הסף, ויגיש את רק מציע 
 .)בדיקת איכות( הצעתו לשלב הבדיקה הבא

mailto:asaf-z@hadera.muni.il
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, אם והשלמות )שאינן מהותיות( העירייה תהיה רשאית לפנות למציעים בבקשה להבהרות
 רכיבי החובה. על המענה תידרשנה, לעניין

 

 והמציע ההצעה איכות תיבדק': ב שלב 11.2.2
על ועבודתו ו  יו, על מוצריולפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על  רשאיתהעירייה  

 רמת שירות ואמינות. חוות הדעת ישפיעו על הערכת האיכות.
 שיש לגביו חוות דעת שליליות. שירותהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע ו/או 

לעירייה לצורך בחינה איכות  על המציע חלה החובה לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים
ההצעה, בהתאם לתבחינים כמפורט להלן, בין אם נדרש לעשות זאת במפורש במסמכי המכרז 

 ובין אם לא.
מציע שלא יצרף להצעתו את התיעוד, כאמור לעיל, לא יוכל לטעון כנגד העירייה על כי העריכה 

 את איכות הצעתו על פי המסמכים שצרף להצעה בלבד.
 

 לכל  יקבע  הציון  ,ההצעות  לאיכותצעות יתבצע על פי העקרונות הבאים בהתאם  שקלול הה 11.2.3
 :כדלקמן המפורטים לקריטריונים תאםבה מציע

 :בנושא היטל השבחה ועדות מקומיותו/או נגד בעבודה עם  ניסיון .א

 ביןעל ידו שנערכו  חוות דעת 5 ויפרט למסמכי המכרז, 2ג' מסמךשבימלא את הטבלה המציע 
 .שנים עד למועד האחרון להגשת ההצעות( 5) 2022  – 2017השנים 

עבור כל חוות דעת יצוין תאריך ביצוע חוות הדעת, סוג חוות הדעת )שומת השבחה, שומה נגדית(, 
בתיק הגוף אותו יצגו או עבדו מולו, כתובת )אם יש(, פרטי הגוש והחלקה, פרטי השמאי שדן 

 (.)אם ישאו הועדה  ו/או ועדת ערר )אם יש(, גובה השומה ואת פסיקת השמאי  )שמאי מכריע וכו'(  

המוזכרות על ידו עבודות את ה 2,ג' מסמךבנוסף למילוי הפרטים בטבלה שב ,המציע להציג על
 להלן. 13.5ולשלוח אותם לקיוסק העירוני, כפי האמור בסעיף  טבלהב

נקודות.  10מקסימום  והמנויה לעיל יינתנחוות דעת כל עבור הציון לסעיף זה יחולק כדלקמן: 
מספר היעודים השונים שנבדקו בה, שטח הבאים:  םבחינת חוות הדעת תערך בהתאם לפרמטרי

 נק'. 3.33. עבור כל פרמטר יינתן מקסימום היטל ההשבחה שנקבע גובה הנכס הנישום, 

 נקודות.  50מספר הנקודות המקסימאלי עבור סעיף זה הינו  •

 מכתבי המלצה .ב

 .אם ישנןעם וועדות מקומית לתו"ב בחשבון שביעות רצון מהתקשרויות קודמות  תילקח

להם יצרף פרטי איש קשר ומספר טלפון  ,גופים שונים שלושהממכתבי המלצה  3יציג המציע 
 נקודות. 5יקבל המגיש ציון מקסימאלי של  המלצה כאשר עבור כל מכתבבאותו בגוף הממליץ, 

עמידה בלוח זמנים, רמה ובשיחה עם הממליץ בקשר להציון יינתן בהתאם להתייחסויות במכתב  
נקודה על כל  1) המציעשל  מקצועית, גמישות לשינויים ועמידה בתקופות לחץ ותודעת שירות

 .נקודות להמלצה( 5נושא וסה"כ 

 .נקודות 15מספר הנקודות המקסימאלי עבור סעיף זה הינו  •

 ראיון התרשמות אישי .ג
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את ההתרשמות  עצתימקצועית מיהמציעים יזומנו לראיון אישי. העיריה תקבע באמצעות ועדת 
הכללית מהמציע לגבי מידת יכולתו, התאמתו, ניסיונו וכישוריו לביצוע המשימות נשוא מכרז 

 זה.

מנהל מחלקת היטל השבחה, תהיה מורכבת מלוועדת המכרזים  המקצועית המייעצתועדת ה
תהיה רשאית לשנות את העירייה  .מי מטעמואו  ומהנדס העיר המטעמ או מי העירייה יתגזבר

 הרכב הוועדה אך לא יפחתו מספר חברי הועדה משלושה אנשים.

ככל ומדובר בתאגיד או שותפות רשומה תזמין העירייה את העיריה תזמין לשם כך את המציע ו
לראיון שיתקיים בעירית חדרה. על שיתנו את השירות לעירייה,    מומטעחברי הצוות  המציע ואת  

 ם עמם.ים להגיע לראיון במועד בו יתואזמנוכל המ

יכולת שכנוע של המועמד, תשובות ענייניות,  , הבנה שמאיתיהיו:  הועדה המייעצתבין שיקולי 
 נקודות. 7כל פרמטר יקבל ציון מקסימלי של יחסי אנוש. ו ולת עבודה בצוותיכ

 תובא בפני ועדת מכרזים להחלטתה. המקצועיתהועדה המלצת 

נקודות לפי התרשמות  35יקבל המציע מקסימום אישי עבור סעיף הריאיון ה •
 . מראיונות שייערכועירייה צוות ה

במקרה של שיווין בנקודות בסיכום הסופי של המכרז, תינתן עדיפות למציע   •
 שקיבל יותר נקודות עבור ראיון ההתרשמות האישי.

 נת לקבועהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים בכל נושא הקשור למציע השרות על מ

 את הציון לסעיף זה.

 כללי 12

 הסברים, בהצעתו הדיון בעת, המשתתף מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרתת המכרזים וועד 12.1
 ימים 3 תוך הנדרשים והניתוחים ההסברים כל את למסור מתחייב המשתתף. שונים לנושאים

  .אחר זמן פרק הועדה קבעה אם אלא הדרישה ממועד
 

 ראות לפי מסקנות להסיק הוועדה רשאית, כאמור ניתוח או/ו הסבר למסור יסרב המשתתף אם 12.2

  .ההצעה את לפסול ואף עיניה
 

 דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 12.3
 או/ו חסר מידע להשלים למכרז ההצעות הגשת לאחר מהמציעים אחד מכל לדרוש, הבלעדי

 המציע של ועמידתו המציע של ויכולתו לניסיונו הקשור בכל דקלרטיביים אישורים או/ו המלצות
 .לעיל שפורטו הסף בתנאי

 

 רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת העירייה 12.4
ותנאיה. הרשות רשאית לפסול הצעה בשל הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף  ההצעה מהות

 מסעיפי המכרז, או בשל הסתייגויות במענה למכרז אשר אינן מאפשרות להעריכו על בסיס שוויוני
 .ההצעות ליתר ביחס

 

 .המכרז להוראות בהתאם תוגש שלא הצעה לפסול רשאית העירייה 12.5
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 משתתפים  הרחיב או לפצל את השירות וכ"כ להתקשר עם מספררשאית לבטל, לצמצם, ל  העירייה 12.6
"י שיקול דעתה הבלעדי. אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד הרשות להימנע עפ הכל

  .שלא במסגרת מכרז זה נוספים משמאיםמקבלת שירותים גם 

 

בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או  ,רשאיתהעירייה  12.7
 רצונהלשביעות "( הפרטים)להלן: "פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות להמציא 

, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המציעעל מנת לבחון את ורשאית היא לעשות כן בכל עת והכל  המלא
מציע יהא חייב לספק הועל פי שיקול דעתה הבלעדי ורת שיקוליה, הצעתו, במסגתוכן המקצועי ו

  .את הפרטים בתוך המועד שנקבע
 

אם לא יעשה כן, רשאית העירייה שלא לדון בהצעה של משתתף. כמו כן, תהיה העירייה רשאית  12.8
 .לפנות לרשויות ו/או גורמים אחרים ככל שתמצא לנכון, לברר פרטים אודות המציע

 

 מכרז והגשת הצעהרכישת מעטפות  .13
 

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז  13.1
בתשלום מקוון באתר העירייה תחת ₪ ) התשלום לא יוחזר(  300לחתום ניתן לרכוש תמורת 

  באתר האינטרנט העירוני.המכרז  ניתן לעיין במסמכי. הלשונית "מכרזים והתקשרויות" 
 

 2) עותקים 2-יש להגיש ב ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע את ההצעות 13.2
המעטפה  .39/22פומבי מס' ובמסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה בציון מס' מכרז  מעטפות(
)בניין קורן , חדרה 9אחד העם לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת רכש ולוגיסטיקה,  תשולשל

  .12:00בשעה  12/4/22שלישי  לא יאוחר מיום( 1קומה  2
 

יוחזרו  ייפסלו. הצעות שיישלחו בדוארמסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  13.3
  לבעליהן.

 
ס"מ, ככל שעובי המעטפה יעלה על האמור אזי יש לפצל את  6עובי מעטפת ההצעה לא יעלה על  13.4

 .ולמספר את המעטפותאו יותר  מעטפות 2-המעטפה ל

 

, יסרקו לכדי קובץ אחד בפורמט לעיל( 8.6)כפי האמור בסעיף  דעת לדוגמאהחוות כל בנוסף,  13.5
dfp  וישלחו לקיוסק שכתובתוusb.hadera.muni.il/kiosk.  )וכן )יש לבחור את הנמען אסף זיו

 בפורמט אקסל. 2הטבלה שבמסמך ג' תשלח 

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבלי, כל מסמכי הצעתו וכן את מסמכי המכרזהמציע יגיש את  13.6
 דלעיל. 7-9המפורטים בסעיפים ו את כל המסמכים ויצרף להצעת ואתוספת או הסתייגות שה

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו 
בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה 

ינויים הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה לש
כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר 

 למציעים.

 על כל דף ממסמכי, ואם הוא תאגיד יצרף את חותמת התאגיד, חתימה מלאה חתוםהמציע י 13.7
 .וישים את המסמכים במעטפה סגורה המכרז

 
המצורף לו, מהווה את הצעת המציע חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה  13.8

בדבר זהות הזוכה במכרז, תשתכלל  העירייהבחוזה האמור. עם קבלת החלטה של  להתקשרות
 ההצעה הזוכה להסכם התקשרות מחייב בין הצדדים.
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 עבודה ו/או דרישות עבודה. נהלילא תשמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת  13.9

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.( תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעה 13.10
שים( יום נוספים והמציע י)ש 60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 א הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסולל 13.11
 את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו

או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו 
 הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

 מועד פתיחת הצעות המחיר .14

במחלקת רכש  16:00 בשעה 12/4/22שלישי תתקיים ביום פתיחת הצעות המחיר בוועדת מכרזים 
בחדרה. במידה ויחול שינוי במועד פתיחת ההצעות  1, קומה 2, בניין קורן 9אחד העם ולוגיסטיקה ברח' 

תישלח הודעה מסודרת למציעים שרכשו את מסמכי המכרז ובנוסף יפורסם המועד החדש באתר 
  נט העירוני.האינטר

 

 ביטול המכרז .15

 המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת עפ"י החלטתה, ללא מתן שום הסברים הרשות רשאית לבטל את
  לכל גורם אחר, וללא הודעה מוקדמת והמשתתפים לא יהיו זכאים לפיצוי בגין האמור.למציעים או 

 

 עלות השתתפות במכרז .16

 , ובכללהכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, כ 16.1
 .המציעתחולנה על  זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 זכאי בשום מקרה להחזר ו/או פיצוי בגין השתתפותו במכרז. ההמציע לא יהי 16.2

 חובת הזוכה במכרז .17

 זכייתו, לו הודעה בכתב על תימסרכה"( ו"הזו מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן: 17.1
כשהוא חתום כדין, תוך  הולהחזירו לעיריי יתר עותקי החוזה על כל נספחיויהא עליו לחתום על 

באותו מועד  הלזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעיריי הימים מתאריך הודעת העיריי 5
 .בחוזה כנדרש אישור קיום ביטוחים וערבות בנקאיתכאמור 

 לעיל, תוך התקופה האמורה 17.1ףהתחייבויותיו כמפורט בסעילא מילא הזוכה אחר איזו מבין  17.2
במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית העירייה לבטל את זכיישם ולרבות אם חזר בו מהצעתו

ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 
וע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. ומבלי לגר

לצורך ביצוע תהא העירייה חופשית ורשאית להתקשר עם כל אדם או גורם אחר שתמצא לנכון  כן  
מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לרבות קביעה כזוכה במכרז של כל  העבודות

 כל דין.פי -עלפי המכרז ו/או -העירייה עלאחרים להם זכאית 

 עיון במסמכים –החלטת ועדת המכרזים  .18
 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים שונים, לעיין 18.1

 ,1987-תשמ"ח תקנות העיריות )מכרזים(,)ט( ל22בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  במסמכים
 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-התשנ"חבהתאם לחוק חופש המידע, 

"חלקים   מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן: 18.2
 סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .א
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 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .ב

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .ג

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שהסכים למסירת ההצעה כולה לעיון  18.3

בהצעה  מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה

המציע מוותר מראש על זכות העיון סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן ש

  בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת 18.4

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות 

 מנהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע, הגם שהמציע הגדירם  18.5

כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך 

 לם את נסיבות העניין.פרק זמן ההו

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של הציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  18.6

 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 _________ ___________ ________________ 

  חתימה + חותמת שם מציע תאריך 
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 סמך ב' מ

 

 נספח תמורה – מחירון

 

 

 כללי:

והבירורים שהשמאי  השירותים, העבודותתעריפי שכר הטרחה הקבועים בנספח זה כוללים תשלום עבור כל 

דרישת מנהל  וע"פ, עפ"י הוראות החוק, התקנות, הקווים המנחים עבורה העירייה/ ועדה מקומית לתו"ביבצע 

תחשיב פטור  רבות בחינת, להדרושות במסגרת הליכי ערעור, התייעצות והכנת החומר המחלקה. כולל ההכנות

וכל הוצאה אחרת והוצאות נסיעה, עלויות מלוא הייצוג, הנפקת מסמכים נלווים  נסיעה זמן ,מהיטל השבחה

 ללא תשלום נוסף.וזאת  וכו' הזמנת העבודה בגין אשר הינן

השירותים השמאי יגיש דרישת תשלום חודשית )כל ראשון לחודש עוקב( שתכלול דוח מרוכז שבו יפורטו כל 
 שניתנו באותו חודש ושעות השירות שניתנו.

 

 ."ממע כולל אינובטבלה המפורט להלן "ט שכ

 

 להלן:הינה כמפורט  בחהששירותי בחינת חבויות בהיטלי ההתמורה עבור 

קבוע תעריף  נושא מס"ד
לא  בש"ח

 כולל מע"מ

 הערות

 5-10שמאי בעל  ותק של שעת עבודה לעלות  1
)הניסיון נבחן מהיום האחרון  שנות ניסיון

 להגשת ההצעות למכרז(

סך שעות השירות בחודש )קלנדרי( לא  180
שעות. 100יעלה על   

 10לשמאי בעל  ותק של שעת עבודה עלות  2
)הניסיון נבחן מהיום  שנות ניסיון ומעלה

 האחרון להגשת ההצעות למכרז(

סך שעות השירות בחודש )קלנדרי( לא   200
שעות. 100יעלה על   

 

 הבהרות בהתייחס לטבלת המחירים:

. שיקבעו ע"י מנהל מח' היטלי השבחה  ישיבהב  שמאי מטעמושל זוכה המכרז או  השתתפות    חובתקיימת   .1
השתתפות בישיבות בקשר לנושאי השירות של הזוכה הינה חלק מהשירות הנדרש לעירייה במסגרת 

נוספת, מעבר לשעות השירות, לא תשולם תמורה  מכרז זה והתשלום יהיה לפי זמן ההשתתפות בישיבה.  
 .ות אלובגין השתתפות בישיב

 בכל יישא בהליך הזוכהות חניה . ו/או הוצא נסיעה הוצאותאו /ו נסיעות זמן ישולם לא כי בזאת מודגש .2
 הוצאות,  טלפונים, נסיעות  בגין  הוצאות  לרבות"ל, הנ  השירותים  במתן  הקשורות וההוצאות  התשלומים

 .עקיפותאו /ו ישירות
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שעות השירות המבוקשים  את להגדיל או לצמצם העירייה רשאית ההתקשרות תקופת כל במשך .3
  .הבלעדי דעתה שיקול ולפי העירייה לצורכי בהתאם מהשמאי
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 1'מסמך ג

 
 

 הצהרת המציע

 
 לכבוד

 עיריית חדרה
 

 א.ג.נ., 
 
 

 מקומית לתכנון ובניה  הולוועדלמתן שרותי שמאות לעירייה  39/22 מכרז :הנדון

 
 

, הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיו ונספחיו, מצהיר בזה בכתב יתשקרא  ח"מ, המציע, לאחר  יאנ
 כדלקמן:

 

נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים ו מסמכיו את כל מסמכי המכרז כולל תיוהבנ תיקרא .1
ציג כל אמסכים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא  יאנ המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז,

 .תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה

עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי ההצעה עונה על כל הדרישות שבמסמכי  יאנ .2
 לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. ימקבל על עצמ יהמכרז וכי אנ

יום מהמועד האחרון  90זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה תקפה במשך  יהצעת .3
 יום נוספים. 60 –וידוע לי שהעירייה יכולה להאריך את תוקף הצעתי ב  מכרז.להגשת הצעות ל

 ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.באופן עצמאי הצעה זו מוגשת  .4

בקשר כנגד הועדה המקומית חדרה בהליך למכרז זה,  יבמועד הגשת הצעתאינני מנהל ו/או מטפל,  .5
 ה.לחלוטכה טרם הפשו/או שומה  ןת כלשהוימשפט ותבערכא תועומד השומה שעדיין תלויל

לצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי  יהננ ילהבטחת קיום הצעת .6
 ₪. 13,000המכרז על סך 

ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת העירייה  תהאו 12/7/22 ליום עדבתוקף הערבות תהא  .7
 יהיה להאריכה בעוד שלושה חודשים נוספים. ניתן

מסכים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות ימומש על ידכם כפיצויים מוסכמים  יאנ .8
 הצעה במכרז.עם הגשת ה  יעל עצמ  אעמוד בהתחייבויות שנטלתיוקבועים מראש היה ומסיבה כלשהי לא  

כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת  .9
 נוטל על עצמנו עם הגשת ההצעה למכרז. יההתחייבויות שאנ

לעירייה שמורה הזכות לצאת במכרזים / הצעות מחיר נוספות לבחירת שמאים, ובמכרז זה ידוע לי כי  .10

 יו לא ימנעו בעד העירייה האמור.וההתקשרויות על פ
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שהיא, לבצע מסוגל מכל בחינה  יבעלי הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והננ יהננ .11
 הוראות המכרז. את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי

ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בהתאם לתמורה   השירותאת  וליתן  הנני מציע לבצע   .12
 .ב'שנקבעה בהוראות המכרז, מסמך 

כאמור הינם סופיים וכוללים את כל התמורה   במסמך ב' לעילהנני מצהיר בזאת, כי הסכומים הנקובים   .13
תמורה נוספת   המגיעה לי בגין ביצוע העבודות, ובכלל זה כל העלויות וההוצאות, וכי לא אהיה זכאי לכל

 .שירותבגין ביצוע ה

בשכר עבודה,   הנני מצהיר, כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, .14
פי ההסכם לא ישנו את המחירים -לספק עלהשמאי  במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על  

 הנקובים לעיל.

ע"י הממליצים אשר פרטיהם נמסרו על ידי וידוע לי לח"מ הנני מצהיר בזאת כי מכתבי ההמלצה ניתנו  .15
 כי העירייה רשאית ליצור קשר עם הממליצים.

 את המכרז. ולבטל אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כי, ידוע לי .16

כרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות עפ"י המ  ייבויותימתחייב לבצע את התחי  יזכה במכרז הנדון, הננאאם   .17
 רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.

יתר לחתום על , בדבר זכייתי במכרז ימים מתאריך הודעתכם 5ך תו מתחייב יתתקבל, הרינ יאם הצעת .18
 פוליסת ביטוח הנ"לבמועד להמציא לכם  וכן, כדין. מיםחתו םלעירייה כשה םההסכם ולהחזירעותקי 

 , הכול כמפורט בהסכם.וערבות בנקאית

לעיל כולן או מקצתן  12בצע את הפעולות המנויות בסעיף אשאם לא  ימצהיר בזאת כי ידוע ל יאנ .19
רפת במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצו יהעירייה תהא רשאית לבטל את זכיית

 זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתנו. להצעתי

מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות  יואנ יכן ידוע ל .20
 למכרז. יעם הגשת הצעת יעל עצמ תישנטל

עקב הפרת שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה  יכן ידוע ל .21
 למכרז. יעם הגשת הצעת ינוטל על עצמ יההתחייבויות שאנ

בהתאם לשקול דעתה הבלעדי , הזמנות עבודה הזכות להוציא אתשהעירייה שומרת לעצמה  יידוע ל .22
להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי  שומרת לעצמה את הזכות ןוכמבלי להתחייב לכמות ההזמנות 

היקף העבודה, לא ישונו  מתן נימוקים כל שהם, כאמור. וככל ויופחתצורך בראות עיניה וזאת ללא כל 
 מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה   יכי אסור ל  ידוע לי .23
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף  ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים ל

מוותר בזאת  ילכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננ יהסכמת ןנות יבעצם הגשת הצעה זו הרינ .24
ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז 

  לרבות דרישותיו.
 

 ולראיה באתי על החתום:
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 _____שם: _________

 
 ת.ז./ח.פ. ___________

 
 ________חתימה: ___

 

 חותמת: ____________
 

 תאריך:_____________
 
 

 יש למלא את האישור להלן: במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד
 
 

 אישור 
 
 

 ________________./___ת.זהתאגיד _____________ח.פ./ ______________עו"ד/רו"ח הח"מ, אני
 

 _________________, בצרוף חותמת התאגיד -________________ ומאשר בזאת כי חתימות ה"ה 
 

 מחייבים, עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד, את התאגיד.
 

 _____________________ 
 עו"ד/רו"ח  
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 2מסמך ג'

 

 
הצעה טבלה זו הינה להמחשה בלבד. יש למלא את הטבלה הנ"ל בקובץ אלקטרוני )אקסל( ולצרפה למסמכי ה

 למכרז 13.5כפי האמור בסעיף וכן לשלוח זאת לקיוסק שכתובתו  הבהדפס
 

 

 
 

יצרף השמאי אישור/ים מרשות מקומית אחרת לעניין ניסיון בדיקת העדר חובות לאישור   לחוות הדעת לעיל בנוסף

בדיקת שמאות לצורך מתן אישור  לטאבו, ככל ויש לו ניסיון כזה. באישור יש לציין את תקופת מתן השירות בתחום 

 העדר חובות לטאבו )החל מתאריך ______ עד תאריך________(.

  

מס"ד

תאריך 

עריכת 

חוו"ד

סוג חוו"ד 

)ועדה/ 

אחרת(

מזמין 

השומה 

)גוף, שם 

נישום(

חלקהגוש
תת 

חלקה

גובה 

שומה

שם 

שמאי 

מכריע

ועדת ערר 

שדנה 

ומס' תיק 

ערר

פסיקת 

שמאי 

מכריע

פסיקת 

ועדת 

ערר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

הערה: מלוא הסכומים ימולאו בש"ח
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 מך ה' סמ

 הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבורתצהיר בדבר 

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

____________________ )להלן:  ת.ז._ ח.פ./הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע ____________ .1
ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ___________________ אינו נמצא, ומתחייב  ("המציע"

שלא להימצא, במצב של ניגוד עניינים בין ההתקשרות נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים )ובכלל זה, אך 
לה, בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שהמציע ו/או מי מבעלי מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין בפעו

השליטה בו ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין 
 ובין בעקיפין(.

 הריני מתחייב לפעול לכך שהמציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי אינם נמצאים
 ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.

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

מנהליו הבכירים של המציע תביעות הנני מצהיר כי לא מתנהלות נגד המציע ו/או נגד בעלי השליטה או  .2
 העלולות להשפיע על קיומו של ההסכם ו/או כשירותו הכלכלית של המציע.

כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשרות הציבור,  .3
 .1992-התשנ"ב

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי  .4
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 _______________ 

 חתימת המצהיר 
 

 אישור עו"ד/רו"ח

 
אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 

ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  ____________,
באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 בפני.
 
 

________________ 
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 מסמך ו'

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 
 הרשות המקומית: ______________________ 

 

 מועמד/ת לתפקיד: ______________________ 

 

 

 תפקידים וכהונות   – חלק א'  

 
 משפחה: _______________  _____________שם:  .1

 
 שנת לידה: ______________ מס' ת.ז.: _________________

 
 כתובת: ___________________________________________

 
 מספר טלפון נייד: __________________ מספר טלפון: _________________

 
 

 תפקידים ועיסוקים .2
 שנים אחרוה )לרבות 4כחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט התפקידים ועיסוקים נו

 שכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו'(
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא )חברה, שותפות, עמותה וכיוצא בזה(.

 במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין 
 

 
תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3

. נא להתייחס לעיל 2שלא צוינו בסעיף פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
 לתפקידים

 שנים אחורה. 4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 

 

 חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים .4
 פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין

 ציבוריים.ציבוריים ובים שאינם 
 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד/ רשות/  

 גוף ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  

הכהונה ותאריך  

 סיומה 

סוג הכהונה  

)דירקטור חיצוני או  

 מטעם בעל מניות(. 

פעילות מיוחדת  

בדירקטוריון )כגון  

חברות בוועדות או  

 בתפקידים אחרים( 
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 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
 , לפעילותשלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד , או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר 
 לתאגידים

 סטטאטורים שבשליטת הרשות המקומית זבה את/ה מועמד/ת לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה
 אליהם(?

 
 

שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 מפורט.

 

בגופים   מכהן כדירקטור , או לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

 מקבילים בו ו/או עובד 
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו 

 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968 –ניירות ערך, התשכ"ח  בחוק
 
 

 לא כן/
 

 אם כן פרט/י:

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 
 

 רוביםלגבי ק 5 – 2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 בלבד.בהווה יש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

 נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו
 אם בן/ בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד בשאלות לעיל )למשל,

 המיוחדתותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעולתו 
 בדירקטוריון(.

 

 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 1968  –חוק ניירות ערך , תשכ"ח  1

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה    –"בעל עניין בתאגיד"  
בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור  

תר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח  או יו 25%של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 
 או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:  25%ההצבעה שבו, או רשאי למנות 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  .א
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין   .ב

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  –זה "נאמן" 
פקודת ל 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 

 מס הכנסה;
 

 חברת בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.
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 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

 
 האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או הכפופים לך

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
 

 ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או האם מתקיימים
 זיקות אחרות?

 
 כן/ לא

 
 אם כן פרט/י :

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 
 עניינים תפקידים ועניינים שלך או של קרובך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד .8

שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 של

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 

 בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי סמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 

 כן/ לא
 

 _______________________________________________________ אם כן, פרט/י:

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
להעמידך במצב  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים .9

 של חשש לניגוד עניינים
על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  ידוע לךהאם 

 להתייחס
קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכללם חברים 

 במצב
 של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
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 כן/ לא 

 

 

 ________________________________________________________ אם כן פרט/י:

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

 נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט
 עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
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 נכסים ואחזקות –חלק ב' 
 

 אחזקות במניות .11
 פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים

 כלשהם שלך או של מקורביך. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו
 (.2גידים הנסחרים בבורסהבתא 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 
 בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 כן/ לא

 
 אם כן פרט/י:

 
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/ הגוף

 המחזיק אינו המועמד(
 תחום עיסוק התאגיד/ הגוף % החזקות

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 עניינים עשויים להעמידך במצב של חשש לניגודנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם  .12
 האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים אם יש כאלה, חייבים כספים או ערבים

 לחובות או להתחייבויות כלשהם?
 

 בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 

 כן/ לא

  

 
 1968  –חוק ניירות ערך , תשכ"ח  2

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה    –"בעל עניין בתאגיד"  
ו הכללי, מי שמכהן כדירקטור  בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהל

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח   25%של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 
 או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:  25%ההצבעה שבו, או רשאי למנות 

 בנכסי הקרן;  יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים .ג
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין   .ד

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  –זה "נאמן" 
לפקודת  102ו בסעיף ()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרת2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 

 מס הכנסה;
 

 חברת בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.
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 אם כן פרט/י:

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 
 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .13
 

 במצב של חשש לניגוד, שעשויים להעמיד אותך שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים, 
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 
 נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים

 עסקיים(, של גופים אחרים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הם
 בעלי עניין בהם.

 
 קרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ול

 
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  –"בעל עניין" בגוף 

 ו/או
 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 
 כן/ לא

 

 ____________________________________אם כן פרט/י: ___________________

 

_________________________________________________________________ 

 
 הצהרה –חלק ג' 

 
 מס' ת.ז. ____________________ ________________ אני החתום/ה מטה

 
 מצהיר/ה בזאת כי:

 
לקרובי ולמקורבי הם מלאים, נכונים כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי,  .1

 ואמיתיים.
כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם  .2

כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם 
 שית;ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אי

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש  .3
 לניגוד עניינים עם התפקיד;

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4
 ת המקומית בנושא;התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשו

אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים  .5
הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 

 הנחיותיו; המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי
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 - הובהר לי על ההסדר למניעת עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח .6
1998. 

 

  _____________________  ______________________ 
  חתימה תאריך 
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 ז'  מךמס
 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר על קיום דיני עבודה 

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

הצעה   להגיש"( המבקש  המציעתצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "  ןהנני נות
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.. חדרה עיריית של /__18מס'  למכרז

. 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה   31.10.02שנעברה לאחר יום    עבירה  –  "עבירה"של המונח    משמעותו

המציע  .1987 – "זהתשמאו לפי חוק שכר מינימום  1991 – "אהתשנשלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
 הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

   ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות   לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 ."(הגשההמועד )להלן: "

  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות חלוט בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

   חלפה שנה אחתולא  ביותר משתי עבירות    חלוטבפסק דין    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 ___________________ _________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך 

 אישור עורך הדין

____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

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

_________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך 
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 ' חמסמך 

 

 הצהרה בדבר קירבה

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 תאריך: _________  לכבוד

 חדרהעיריית 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

 

 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1

עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות12כלל  1.2
 הקובע:

 - המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי "פקיד או 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."-בן

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2

בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי:  2.1
 שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  2.2
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל 

 או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –ן יש/ אין לי )מחק את המיותר( ב 2.3

 



 

 קראתי הבנתי ______________________  
 חתימה וחותמת   

- 31 - 

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

 

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

 

( לפקודת העיריות, 3א') 122לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי  5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב  

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

  תף: __________________חתימת המשת שם המשתתף: ___________________
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 'טמסמך 
 

 
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 עירית חדרה
 
 

 א.ג.נ., 
 

 
 הנדון: כתב ערבות מס'________

 
ערבים בזאת כלפיכם  "( אנוהמשתתף_____________ )להלן : " ת.ז./ח.פ. על פי בקשת ____________

ם במכרז /בקשר עם השתתפות וזאת ("חש אלף שלוש עשרה)"ח ש 13,000– ללסך השווה כל סכום עד  לסילוק
ולהבטחת מילוי תנאי דרישות  שמאות לעירייה ולוועדה המקומית לתכנון ובניהלמתן שרותי  39/22מס' 

 ומסמכי המכרז.
 

דרישתכם הראשונה בכתב  מקבלתיום  7סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 יכם.כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפ
 

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

 
 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 בכלל. עד________ עד ליום בתוקףערבותנו זו תישאר 

 
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. _________ לאחר יום
 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 
  _________________בנק  תאריך ________________
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 ' י סמךמ
 
 

 הסכם למתן שירותי שמאות

 
 

 2022ביום _____ חודש _______ שנת  חדרהשנערך ונחתם ב
 

 עיריית חדרה בין:
 9הלל יפה מרחוב 

 חדרה
 ("המזמין"או  "העירייה)להלן "

 ;מצד אחד
 

 _______________________________  לבין:
 .______________ת.זח.פ /  
 ע"י מורשי חתימה:  

 ___________________ ת.ז. _______________
 ___________________ ת.ז. _______________

 כתובת ___________________________
 טלפון: ____________ פקס: ____________

 "(שמאיה)להלן: "
 

 ;מצד שני
 

 
ולוועדה  לעירייה לקבלת שירותי שמאות 39/22פומבי רסמה העירייה מכרז פ__________וביום  הואיל

 ;"המכרז"( )להלן:המקומית 
 

,  1962 –השמאי עוסק במתן שירותי שמאות מקרקעין, כמשמעותו בחוק שמאי המקרקעין, התשכ"ב  והואיל
 וזה הגיש הצעתו למכרז והצעתו הוכרזה כהצעה זוכה;

 
 שמאי;וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה והואיל

 
________ מיום __________ החליט ראש  ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס' והואיל

 ;בחוזה זה השמאיביום __________ להתקשר עם  העירייה
 

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ונספחי ההסכם .1
 

 

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ויש לקראם כאחד. .א

 

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, היא כדלקמן:והמצ"ב להסכם  ,רשימת הנספחים .ב
 

 קיום ביטוחים של השמאי;אישור על  - 'אנספח 
 אישור עריכת הביטוח - 'נספח ב
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 מחירון )מסמך ב' למכרז( -נספח ג' 
 
 

 הגדרות .2
 

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים משמעויות, כדלקמן:
 

שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה, כולו   מנהל מחלקת היטלי השבחה ומי מטעמם -"המנהל"
 או מקצתו;

 
 גזבר העירייה או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה, כולו או מקצתו; -"הגזבר" 

 
 ותקנותיו; 1965 –חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  -"החוק" 

 
 ;חדרהועדה מקומית לתכנון ובניה  -"הועדה" 

 
 

 מהות ההסכם .3

המקומית לתכנון ובניה שירותי שמאות מקרקעין עדה ולעירייה ולוהשמאי יעניק  .א
 ן, אשר תכלול ביצוע המטלות הבאות:יעפ"י כל ד

מתן ייעוץ בעבודה השוטפת של מחלקת היטלי השבחה, לרבות, בחינת חוות בהיטלי  (1
השבחה, בדיקת העדר חבות לאישורים לטאבו, בדיקת בקשות טרום מימוש, בדיקת 

גות המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, הכנת חוות שומות ובדיקת הש
דעת שמאיות כלליות עפ"י דרישת העירייה ו/או הוועדה, בדיקת כדאיות כלכלית וכל 

עריכת שומות היטל השבחה לפי התוספת השלישית ו/או העירייה    צורך אחר של הוועדה
 לחוק;

ועדות ערר וב משפט בבתי דין השתתפות בישיבות ודיונים מקצועיים, הופעות בבתי (2
 ובבוררויות.

ייצוג הוועדה בהגנה על השומות בהליכי ערעור על חו"ד שמאיות, לרבות במסגרת  (3
 ,דיונים בוועדות ערר, בתי משפט ו/או הליכים אחרים

 .נוכחות שבועית במשרדי הוועדה ככל שנדרש לצורך מתן השירות (4

 ערכי השומות; קיום פגישות עם בעלי נכסים ע"פ בקשה, להבהרת (5

 פעם בחודש של כל שמאי הוועדה במשרדי הוועדה.השתתפות בפגישה  (6

 "(השירותים" או "העבודות)להלן: "

 

לרבות  נם של הנ"ל,ועל חשבוהשמאי ו/או מי מטעמו, ע"י  ותהוראות החוזה חלות על ביצוע העבוד .ב
קבוע ובין ארעי הנחוץ הציוד, המתקנים וכל דבר אחר בין התוכנות,  אדם, החומרים,-המצאת כח

 לשם כך.

בהתאם לכך, בדיקות הנדרשות . וה מובהר, כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת למתן שירותי השמאות .ג
 תמסור לשמאי מעת לעת הזמנת עבודה חתומה בה יפורט השירות הנדרש.העירייה 
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עבודה מובהר, כי השמאי לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין ביצוע עבודה שלא על פי הזמנת  .ד
  ראש העירייה וגזבר העירייה. –החתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה 

 

מובהר בזאת כי מתן השירותים המפורטים דלעיל יבוצע בפועל על ידי השמאי ו/או מי מעובדיו,  .ה
בהתאם לקבוע במסמכי   שהעובדים הינם שמאים בעלי רישיון כדין  בתנאיבפיקוח שוטף של השמאי ו

 .המכרז

 התחייבויות והצהרות השמאי .4
 

, וכי הצעתו את כל הנתונים הנדרשים מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתוהשמאי  .א
 נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה מלאה לכל התחייבויותיו על פי החוזה.

 

ו/או לספק את לבצע את העבודות  בעבור קבלת התמורה המפורטת בחוזה זהמתחייב השמאי  .ב
כהגדרתם בחוזה, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, לבצע מכח חוזה זה,  השירותים אשר יידרש  

התאם לתנאי החוזה, וב  מעת לעת  המנהל ו/או מי מטעמועל ידי  בהתאם לדרישות אשר תימסרנה לו  
 של המנהל.לשביעות רצונו 

 

רים וכיו"ב הנדרשים לצורך כל הרישיונות, ההיתרים, האישוהשמאי מצהיר בזאת כי יש בידיו את  .ג
 , בהתאם לכל דין.והמכרז עפ"י חוזה זהשירותים הנדרשים ולצורך ביצוע ה עיסוקו

 

בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם המקצועי, היכולת מצהיר  השמאי   .ד
ותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, ובכלל והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולספק את השיר

 לפעול בהתאם בביצוע הוראות חוזה. זה ניסיון, ידע ומומחיות בתחום המוניציפאלי ומתחייב

 

מצהיר ומתחייב כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת  השמאי .ה
 להתקשר בחוזה זה ולבצע העבודות בהתאם לחוזה זה.

 

המאושר  לתקציבהלשמאי וכן היקף העבודות, כפופים  השירות/ע לו כי עצם מסירת העבודותידו .ו
 הבלעדי.שיקול דעתה בנוסף מצויים בו על ידי העירייה

 
כקבלן בין בעצמו ובין באמצעות שמאי ממשרדו, מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות  השמאי .ז

המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה, להנחת דעתו 
 כל הוראותיו.

 

השמאי ו/או מי מטעמו יגישו את הדו"חות, ניירות העבודה, ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע  .ח
ו/או ע"ג ניירות מודפסים ו/או בכל אופן אחר אשר יידרשו  באמצעות מיילעפ"י חוזה זה, השירות 

 על ידי המנהל.
 

חייבים לפעול, בביצוע עבודותיהם, בהתאם להוראות כל דין, תקן, מת השמאי ו/או מי מטעמו .ט
ובהתאם לנהלים  הנחיות, הוראות, כללים, תקנונים וכיו"ב החלים וכן בהתאם להוראות חוזה זה

 והנחיות העירייה.
 

השמאי מתחייב לקיים ישיבות ו/או פגישות עם כל גורם כפי שיידרש לצורך קיום הסכם זה,  .י
 , בנושאי מתן השירותים בתיאום מראש.ששיידרכפי  להשתתף בדיונים,

 

מטעמו ו/או כל נותן שירותים   השמאי מצהיר כי הינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו ושל עובדיו .יא
שא בכל התוצאות הנובעות מנזק אשר יגרם מהתרשלות בביצוע מתן השירותים לפי יוי מטעמו

 הסכם זה.
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השמאי מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או עובדיו ו/או נותני שירותים מטעמו לא יבצעו שומות בעיר  .יב
כלל בכל לכל אישיות משפטית אחרת פרט לעיריית חדרה ו/או לוועדה המקומית חדרה חדרה 

בכל מקרה בו יתגלה כי שמאי ו/או עובדיו ו/או נותן שירותים לשמאי אשר  ההתקשרות,תקופת 
זכה במכרז ינפיק שומות לגוף אחר ו/או גורמים פרטיים, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לסיים 

 ₪ ללא הוכחת נזק. 25,000את העסקתו לאלתר ואף לקבל פיצויים בסך 

 מזמן לזמן. ושיינתנו ל נהלראותיו של הממתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו ו/או הושמאי ה .יג

מתן השמאי ו/או מי מטעמו מתחייבים כי החל ממועד החתימה על החוזה ובמשך כל תקופת  .יד
את מלוא הציוד, האביזרים, הספרות המקצועית,  ועל חשבונ השירותים ע"פ הסכם זה יחזיק

נשוא הסכם זה באופן  ומלוא ההתחייבויות השירותיםהתוכניות וכיו"ב הנדרשים לצורך ביצוע 
 מקצועי, איכותי וברמה גבוהה, לשביעות רצון המנהל.

 

עם סיום השירותים עפ"י הסכם זה, יחזיר השמאי לעירייה את כל המסמכים אשר קיבל ממנה ו/או  .טו
 וממויניםהכין עבורה במהלך ביצוע החוזה ו/או בקשר אליו, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים 

 של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. באופן המאפשר התמצאות

 

לפי חוק מס ערך מוסף,  תקפה, כי ברשותו תעודת עוסק מורשה ,ומתחייב השמאי מצהיר בזאת .טז
  .1976 –, הכוללת הצהרת השמאי לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1975-תשל"ו 

 

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

 .הסכם זה
 

 

 קבלן עצמאי – היועץמעמדו של  .5

 וייווצרצמאי, וכי לא  כקבלן ע  לעירייהיספק את השירותים    השמאי  /יועץהמוצהר ומוסכם בזאת כי   .א
 נותן השירותיםהשמאי ו/או . העירייה ו/או הועדה המקומיתלבין  היועץיחסי עובד מעביד בין 

קיומם של יחסי עובד מעביד בקשר למתחייב שלא להעלות, בכל צורה שהיא, טענה מכל סוג שהוא 
ועל כל גורם מטעמו או השמאי והן  . הוראה זו תחול הן על  הועדה המקומיתו/או    העירייהבינו לבין  

  במקומו אם יהיה כזה.
 

לא יהיה זכאי לכל תשלום או זכות הנוצרת מקיום יחסי עובד מעביד, בין  השמאילהסרת ספק,  .ב
  .לרבות הסכם מכללא מכח החוק ובין מכח הסכמים קיבוציים ו/או כל הסכם אחר

 

 הרושם כי הינו עובד של העירייהמתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל, העלול ליצור את  שמאיה .ג
הינם שונים באופן כלשהו מאלו  העירייה, או שהיחסים בינו לבין או של הוועדה המקומית

  המוגדרים בהסכם זה.
 

מוסכם בין הצדדים כי אם ערכאה משפטית מוסמכת כלשהי תחליט, למרות כוונת הצדדים  .ד
הועדה את    השמאיהעירייה, אזי ישפה  או של  הועדה המקומית  הינו עובד של    השמאי  המפורשת, כי

או את העירייה )לפי העניין( על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למי מהן עקב כך, לרבות  המקומית
אשר עולה  לשמאיאו העיריה  הועדה המקומיתשכ"ט עו"ד, וכן על כל סכום שאותו תיאלץ לשלם 

  על סכום התמורה כפי שנקבע בהסכם.
 

ל, הרי שככל ויקבע בעתיד, על ידי ערכאה משפטית מוסמכת, כי בתקופתו מבלי לגרוע מהאמור לעי .ה
או העירייה לשלם   ועדה המקומיתמעביד, וכי על ה  –של הסכם זה התקיימו בין הצדדים יחסי עובד  

מעביד, אזי מוסכם בין הצדדים -שכר ותנאים המתחייבים על פי כל דין החל על יחסי עובד שמאיל
כתמורה על פי הסכם זה, ייחשבו כסכום המשקף "עלות מעביד"  אישמכי התשלומים שקיבל ה

הכולל הן שכר ברוטו והן את כל הזכויות והתוספות המתחייבות בגין יחסי עובד מעביד )לרבות: 
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חופשה, מחלה, הפרשות סוציאליות, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, תשלומי ביטוח 
הועדה באופן זה, ייערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על    "ב(.לאומי, החזר הוצאות נסיעה וכיוצ

כעובד, על פי שכר המינימום שחל בתקופת ההסכם, וכל סכום עודף  שמאילשלם ל או העירייה
אשר עולה על שכר המינימום והזכויות הנלוות בגין תקופת השירותים, יוחזר על ידו   שמאישקיבל ה

 לשנה.  5%מדד המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית בשיעור  מיד עם קבלת הדרישה, כשהוא צמוד ל

 לוח זמנים .6
 

יבצע את השירות הנדרש על פי כל הזמנת עבודה חתומה בתוך מסגרת הזמן הקבועה  שמאיה
או מחמת כל סיבה אשר אינן תלויות בו כי מחמת סיבות  שמאיברם, במידה וראה ה בהזמנה.

הקבוע לעיל, יפנה למנהל בבקשה  לזמןלהתעכב מעבר    העבודותצפויה ביצוען והשלמתן של   ,אחרת
 באם לאשר לו הארכה. –עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  –למתן ארכה, והוא יחליט 

 

 תקופת החוזה .7
 

כל הסכם קודם בין הצדדים )ככול  מיום חתימתו ע"י שני הצדדים. נהשלתוקפו של החוזה הינו  .א
 טל;מבו -שקיים( 

 

בשתי תקופות אופציה כאשר כל אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של חוזה זה שמורה  ה  ילעירי .ב
 7ההתקשרות הכוללת לא תעלה על ובלבד שסך כל תקופות  בכל פעם שלוש שניםתקופה תהיה עד 

 .שנים
 

בכתב ע"י  שמאייה להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה ליהחליטה העיר .ג
 יום לפני תום תוקפו. 30המנהל 

 

 .ןהעניי, לפי המחויביםכל תנאי חוזה זה בשינויים  ת ההארכההוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופ .ד
 

יה רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את ילמרות האמור לעיל, העיר .ה
ה להפסיק השירות וזאת בהתראה של ההתקשרות עם השמאי, על ידי מתן הודעה בכתב ובה הורא

 ימים. 30
 

ה לשמאי את התמורה המגיעה לו בגין השירות יהופסקו שירותי השמאי כאמור לעיל, תשלם העירי .ו
 שסופק לה עד מועד הפסקת השירות.

 

התמורה אשר תשולם לשמאי בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה הנקובה בהסכם זה, בתוספת  .ז
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד  םכפי שמתפרסן הצמדה למדד המחירים לצרכ

 "(.המדד" –)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה

 

הפרשי ההצמדה למדד יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל תקופת הארכה, בהתאם להפרש שבין  .ח
במועד  שיעור המדד המשולב במועד תחילת תוקפו של החוזה המקורי לבין שיעור המדד המשולב

למען הסר ספק, השמאי לא יהיה זכאי  .ה, לפי הענייןיילת תקופת ההארכה הראשונה או השניתח
לקבלת תמורה ו/או כספים כלשהם בגין הפרשי ההצמדה אשר יחולו במהלך תקופת ההארכה 

 ה, לפי העניין.יהראשונה או השני

 

המדד במועד תחילת תקופת ההארכה הראשונה או העדכון למדד יעשה גם כאשר מובהר בזאת כי  .ט
  .דד המשולב במועד תחילת החוזה המקוריה, לפיה העניין, יהיה נמוך מהמיהשני

 

למען הסר ספק, יתר תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לשמאי ותנאיו )מלבד תשלום הפרשי  .י
 הצמדה כאמור דלעיל(, המפורטים בחוזה זה, יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה.
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 הפרשי הצמדהלשמאי לא ישולמו כן יובהר במפורש, כי במהלך תקופת תוקפו של החוזה המקורי  .יא
 .כלל

 

 שור המנהליביקורת וא .8

מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע חוזה זה. השמאי מתחייב לבצע את  .א
ותיו, בתיאום עמו, השירותים במשך כל תקופת החוזה באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחי

 ולשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו.

במהלך תקופת ההתקשרות יקיימו השמאי ו/או מי מטעמו קשר שוטף עם המנהל ו/או מי מטעמו,  .ב
ישתתפו בפגישות ובדיונים כפי שיידרשו על ידי המנהל וידווחו לו, על פי דרישתו, על קצב ואופן ביצוע 

 השירותים.

העבודות מכוח חוזה זה, ולעיין בכל מסמך את השירות ומו יהיו רשאים לבקר המנהל ו/או מי מטע .ג
רלבנטי לביצוע העבודות ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת התקדמות העבודות ואופן 
ביצוע העבודות. השמאי ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם המנהל ו/או מי מטעמו 

 למסור לידיהם כל מסמך והסבר רלבנטיים.לצורך כך, ובכלל זה 

 , ויגיש לו את נתוני העבודות כנדרש.למנהל השמאי ידווח ,בסוף כל חודש קלנדרי .ד

בכל מקרה, לא תיחשב עבודה כמאושרת בלא קבלת אישור מפורש מאת המנהל, ואם העיר המנהל  .ה
 הערות תאושר העבודה רק לאחר תיקון ההערות לשביעות רצון המנהל.

 
 

 התמורה .9
 

סך שלא   שמאיבתמורה לביצוע מלא ונאות של כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה תשלם העירייה ל .א
)להלן:  (שכר שעתי ₪____________)במילים:_ שעתי שכר -__________ ₪  יעלה על

 ש"ע(, בתוספת מע"מ כחוק. 100 על יעלה לא החודשיות העבודה שעות סך כאשר"( )התמורה"
a. ח שיקבע ע"י לנוס בהתאםהשעות יפורטו חודש בחודשו על גבי דו"ח שעות העבודה  כמות

 .מנהל מחלקת השבחה

 התמורה תשולם באופן הבא: .ב

 

a. חשבון חודשי עם פירוט השירותים שבוצעו על ידו ביום האחרון בכל חודש עבודה יגיש  שמאיה
 .ובהתאם לשעות העבודה שביצע בפועל 'גנספח  המחירון המצ"בבחודש החולף עפ"י 

 
b.  שתוגש ביום האחרון בכל כנגד חשבונית    45 בתנאי תשלום של שוטף +  לשמאיהתמורה תשולם

יבוצע  -או מי מטעמו החשבונית על ידי מנהל מח' השבחהורק לאחר אישורו חודש עבודה, 
 התשלום בפועל.

מתחייב לשלם את מלוא המסים, התשלומים, האגרות החלים עליו ו/או על פעילותו,  השמאי .ג
בכל הקשור למתן השירותים לפי הסכם זה, וכן לבטח את פעילותו בפוליסת ביטוח אחריות 

  מקצועית.

מוצהר ומוסכם כי התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וכוללת את מלוא התשלומים המגיעים  .ד
נוספים או החזר הוצאות  םכל תשלו לשמאיה. להסרת ספק, לא ישולמו לפי הסכם ז לשמאי

 או מי מטעמו ובהתאם לחוק. מנהל מח' השבחהמכל סוג שהוא, אלא אם אושרו מראש על ידי 
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כולל את כל ההוצאות המשרדיות  בסעיף א' לעילאמור התמורה כ כי תשלום מוצהר ומוסכם .ה
  .לרבות צילומים והעתקות שמש לשמאיהנגרמות 

סכום השווה לשכר לשמאי  מזמיןשלם הי להסכם 21סעיף הובא ההסכם לידי גמר כאמור ב .ו
 יטולוליום בשביצע עד ליום גמר ההסכם או  בהתאם לשעות מתן השירות השמאיהטרחה של 
כל פיצוי או תשלום נוסף כתוצאה מהבאת מזמין לא יהיה זכאי לקבל מה והשמאי של ההסכם

  מעבר לאמור ברישא של סעיף זה. ההסכם לידי גמר

רשאי למסור לאחר או לאחרים  מזמיןהיה ההסכם יל 21בסעיףהובא ההסכם לידי גמר כאמור  .ז
היה לבצעם עפ"י הסכם זה ולהשתמש לצורך כך בתכניות  אישמהשעל  םהשירותיאת ביצוע 

  עד יום גמר ההסכם. השמאיהאמורים שהוכנו ע"י  םבשירותיובכל יתר המסמכים הקשורים 

 כאמור.  םהשירותימוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין העברת ביצוע    השמאי .ח

אחיד וקבוע, בלא קשר למקום בו מבוצעת מובהר בזאת במפורש כי המחיר לו זכאי השמאי הינו   .ט
העבודה, המועד בו מבוצעת העבודה )ימי ושעות העבודה(, למורכבותה, לאופייה, למידת 

 הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב.
 
 

 התמורהאופן תשלום  .10
 

 כדלקמן:התמורה תשולם לשמאי על פי התנאים 

 

חשבון חודשי עם פירוט השירותים שבוצעו ביום האחרון בכל חודש עבודה קלנדרי  יגיש    שמאיה .א
 על ידו בחודש החולף.

 

המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו, כולו או מקצתו, או שלא יאשרו כלל, ויעבירו לגזברות  .ב
 שמאיה, בצירוף חשבונית המס מטעם  שמאיימים ממועד המצאתו ע"י ה  14העירייה, וזאת תוך  

 על הסכום המאושר לתשלום.
 

את הסכום המאושר על ידה לתשלום מתוך  שמאיהגזברות תבדוק את החשבון ותשלם ל .ג
בעירייה, עם חותמת  המועד בו התקבל החשבוןיום מ 45בתוך שוטף +תמורה נשוא החשבון, ה

 .נתקבל
 

ימים מיום קבלת התשלום על  3השמאי מתחייב להמציא לעירייה חשבונית מס בתוך 
 ידו.

 
יום מהמועד הנקוב לתשלום בס"ק ג' לעיל, לא  15על אף האמור בס"ק ג' לעיל, איחור של עד  .ד

יחשב כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על העירייה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי 
 פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ההליך המפורט לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  .ה
גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה  המחויביםינויים התשלום ודרך העברתם, יחול בש

 ח סעיףוהמגיע לו מכטרם סיום ביצוע השירותים ביחס לתשלום היחסי  שמאיהעסקתו של ה
 ח הסכם או דין.וח כל עילה וזכות אחרים מכולהלן, או מכ _____

 

ם על חובה על השמאי להעביר את מלוא המסמכים ולבדוק מול המחלקה כי התקבלו המסמכי .ו
 ידם.
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 והגנה על פרטיות שמירת סודיות .11
 

 

 השמאיחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה.  ת  השמאיעל   .א
 מראש ובכתב. מנהלהאישור מנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך את י

  

עוד מובהר כי על השמאי, עובדיו ו/או כל הבא מטעמו חלות במתן השירותים לפי הסכם זה הוראות  .ב
. לפיכך, מתחייב בזאת השמאי לגרום לכך שכל מי מטעמו לא 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 עפ"י הסכם זה, אלא אם גילויו נחוץ  אליושהגיע  יגלה לכל צד שלישי כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון  
 לצרכי אספקת השירותים נשוא הסכם זה.

 
 

 רמה מקצועית ושמירת דינים .12
 

 
השמאי מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא  .א

 יהיה אחראי ללא סייג כלפי העירייה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.

 

מטעם  , צווים, כללים, הנחיות, חוזרים, הוראות וכיו"בחוקים, תקנותעבודות שלגביהן קיימים  .ב
 .הםתבוצענה בהתאם ל, רשויות מוסמכות

 
, שהינה רשות ציבורית, לעניין כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של העירייה ,השמאי מצהיר בזאת .ג

 והינו חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.האמור בהסכם זה, 
 

מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהן  השמאי .ד
 .הסכם זה חמכו מחויבויותיובנוגע לכל 

 

 בנזקיןאחריות ושיפוי  .13

העירייה בחוזה זה משמעה: עיריית חדרה ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה ו/או 
 נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 
האחריות הבלעדית עבור השירות תחול על השמאי בלבד ולפיכך אישוריה של העירייה לתוכניות  .א

ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירות ו/או אשר הוכנו על ידי השמאי על פי חוזה זה לא ישחררו 
את השמאי מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על העירייה ו/או על מי מטעמה 

 יות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירות ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.אחר

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד העירייה אחראי כלפי  לבדו  היה י  השמאי .ב

, טעות או ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל העירייהשל 
 .ואו בקשר אלי השירות, תוך כדי ביצוע וו/או כל מי שפועל מטעמ וו/או עובדי שמאישל ה טההשמ

השמאי יהיה לבדו אחראי כלפי העירייה לכל הפסד ו/או נזק כספי שיגרמו לעירייה ו/או לצד ג'  .ג
ו/או כל מי שפועל   וו/או עובדי  שמאישל ה  , טעות או השמטהאשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדלכלשהו  

 כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע השירות., וטעממ
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השמאי אחראי כלפי העירייה ו/או כלפי העובדים המועסקים על  .ד
ידו ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן 

או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך מתן השירות, עקב מעשה או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם 
 או מחדל או טעות או השמטה של השמאי או מי מטעמו.

השמאי פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל אובדן  .ה
 ד. לעיל.-או נזק הנמצא באחריות השמאי כאמור בסעיפים א.

פצות את העירייה על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש השמאי מתחייב לשפות ול .ו
נגדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. 
העירייה תודיע לשמאי על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על העירייה 

 מפניה על חשבונו.

רייה בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי, נשאה העי .ז
לרבות השמאי ועובדיו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירות יהיה על השמאי להחזיר לעירייה, 

 באופן מידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת השמאי  לקזז מן התשלומים אשר  ת  רשאייה  העירי .ח
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של מהעירייה סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו להשמאי 
 יל.כאמור לעהשמאי 

 וחיםאישור קיום ביטביטוחים ו .14

למלא אחר הוראות   שמאיעל פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב השמאי  מבלי לגרוע מאחריותו של ה .א
"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים -הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב

 בהתאמה. –" בנספח "-" ו'אנספח כ"

 

ביחס לשירותים  מובהר בזאת כי על השמאי מוטלת האחריות כלפי העירייהלמען הסר ספק  .ב
תחול  במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל השמאי

האחריות לשפות את העירייה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים 
נתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה שניתנו או אמורים היו להי

 במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 

 ואיסור הסבת חוזה זכויות ו/או חבויות איסור המחאת .15

מומחיותו  חמכוההסכם הינן  חמכוכי כל התחייבויותיו של השמאי  ,מוסכם בזאת בין הצדדים .א
 ועליו לבצען בעצמו. המקצועית ולפיכך הינן אישיות

לאחר או  מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן, השמאי אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו .ב
לאחרים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכם, לרבות 

 ומראש., אלא בהסכמת העירייה בכתב המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר

או מקצתן, או מסר את ביצועו של כולן  ,המחה השמאי את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה .ג
הוא אחראי להתחייבויותיו   ריישאשירות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,  

 המוטלות עליו במלואן עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך בכדי לפגוע
 בזכויותיה של העירייה כלפי הגורם הנמחה.
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את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על  לכל גורם אחר שתמצא לנכוןרשאית להמחות  תהאהעירייה  .ד
, מבלי צורך בקבלת הסכמת השמאי לכך, זאת בכפוף לשמירה על מקצתןאו  , כולןפי ההסכם

 הסכם זה. חמכוזכויותיו של השמאי 

לא יסב את החוזה או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או ימסור לאחר כל זכות   השמאי .ה
 .או חובה לפי חוזה זה

 

 התנאה על זכות יוצרים .16

נשוא ההסכם )להלן  בעבודותוהשימוש  לעירייה מוקנית מכוח הסכם זה זכות הבעלות .א
כלפי העירייה להפרת זכות היוצרים שלו בגין כל  שמאי"המסמכים"(, ולא תישמע טענה מצד ה

 במסגרת חובתו מכוח ההסכם. שמאישהכין עבורה ה במסמכיםשימוש שתעשה העירייה 

 

רך של מסירתם על ד  על אף האמור לעיל, לא רשאית תהא העירייה לעשות שימוש מסחרי במסמכים .ב
בהעדר   השמאי.לגוף אחר, כדי שיעשה בהן שימוש, אלא באישורו של    –בתמורה או שלא בתמורה    –

 אישור כאמור רשאית העירייה להשתמש במסמכים לצורכי עצמה בלבד.
 

 זכויות פטנטים .17
אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק,  וה ויפציכל נזק מהעירי וימנעהשמאי ו/או מי מטעמו 

הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או 
במערכות, זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע עבודה מכח חוזה זה, במתקני העבודה, 

 לצורך ביצוע העבודה. השמאיבמכונות או בחומרים שיסופקו על ידי באביזרים, בציוד, 
 

 קניין .18
 

מוסכם בזה כי כל הנתונים ברשימות, בדיסקטים או בתיקים, התרשימים, המסמכים וכל חומר  .א
שקיבלו ו/או יקבלו השמאי ו/או מי מטעמו מהעירייה ו/או שהגיעו ו/או שיגיעו לשליטתם ו/או 

ם קניינה של העירייה וכל "(, הינהמידע הגולמי"  –לחזקתם עקב ובמהלך עבודתו עם העירייה )להלן  
הזכויות בהם שמורות לה וכן כי המסמכים וכל החומר כמפורט לעיל יועברו לעירייה מיד עם 

 דרישתה.

למען הסר ספק, מוסכם כי ניירות העבודה של השמאי ו/או מי מטעמו הכוללים, בין היתר, תיעוד  .ב
ת ופיתוחים שלהם, הינם שהכינו במהלך עבודתם ובהסתמך על המידע הגולמי, מסגרות רעיונו

 קניינה הבלעדי של העירייה וכל הזכויות בהם שמורות לעירייה.

בכל מקרה בו השמאי ו/או מי מטעמו יפרו את התחייבויותיו דלעיל או מי מהן, הם מתחייבים לפצות  .ג
את העירייה בגין כל אותם הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לעירייה כתוצאה מהפרת התחייבות זו, מבלי 

 גרוע מיתר התרופות העומדות לעירייה עקב התחייבות השמאי.ל

עוד מוסכם בין הצדדים, כי כל תוצאות ו/או תוצרי השירותים אשר יינתנו לעירייה בהתאם לחוזה  .ד
זה, לרבות החומר המלווה אותם, יהיו קניינה של העירייה וכי השמאי ו/או מי מטעמו יעבירם 

שיישארו בידיהם לצורך תיעוד העבודה שבוצעה ככל  לרשותה מיד עם דרישתה, למעט עותקים
וכי תשלום התמורה לפי חוזה זה מהווה את התמורה המלאה, הסופית  שקיימת חובה כזו עפ"י דין,

 והבלעדית בגין האמור לעיל.
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 ןעיכבושלילת זכות  .19
מוסכם ומוצהר כי לשמאי ו/או למי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא 

מוותר בזה לגבי הציוד, החומרים, המתקנים, המזגנים הקשורים לעבודות נשוא הסכם זה, והוא 

 המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. ןעיכבובמפורש על כל זכות 

 תקופת צינון .20
 ליתן שרותי שמאות כנגד עיריית חדרה ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,מתחייב שלא    השמאי

 חוזה זה.שנים מסיום  3אלא אם עברו לפחות 

 ההתקשרותהפסקת  .21

זה, כולו או מקצתו, לידי  הסכםרשאית להביא  עירייהזה, ה בהסכםעל אף האמור בכל מקום אחר  .א
יום  30שמאי גמר בכל עת ומכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק זאת; זאת בהודעה בכתב על כך ל

. ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד שההודעה תינתן  מראש
 תאריך המיועד לסיום החוזה.לקודם  חודשלפחות 

, ולא העירייה או הועדה המקומיתאמור לא יחשב להפרת חוזה מצד בהודעה כ ההתקשרותסיום  .ב
 בפיצוי כלשהו; לרבות לא בגין אובדן רווח או פגיעה במוניטין. השמאייזכה את 

זה, כולו או מקצתו, לידי  הסכםרשאית להביא  העירייה א' 22יף מבלי לגרוע מכלליות הוראת סע .ג
 בכל אחד מהמקרים הבאים )לחוד(: -גמר מיידי 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית; שמאיה .ד

יום לאחר שקיבל  14את ההפרה תוך  ןהפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקהשמאי  .ה
 התראה בכתב על כך.

 הפר את ההסכם, הפרה שאינה יסודית, בפעם השלישית.השמאי  .ו

 ו מתבצעאינ מתן השירותהבלעדי, כי  ם, על פי שיקול דעתהמנהל והגזבר של העירייה סבורים .ז
 :לשביעות רצונם

במהלך ביצוע  העירייהבהתאם להוראות ההסכם או בהתאם להוראות  •
 ההסכם; או

מקצועי ראוי, באופן יעיל, או באופן שיבטיח עמידה  לסטנדרטבהתאם  •
 בלוחות הזמנים.

 את הליקוי לאחר שקבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה. ןלא תיק השמאיו
 

הליכי כינוס נכסים, פירוק שלא מרצון,  וקיבל החלטה על פירוק מרצון או שננקטו נגד השמאי .ח
 פשיטת רגל וכיוצ"ב.

הורשעו בבית משפט מוסמך בעבירה שיש עמה קלון או בעבירת מס הדורשת   מי מטעמואו  ו/השמאי   .ט
 ודעות )לפחות(.יסוד נפשי של מ

לאחר, ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן  םשירותיהתהא רשאית למסור את ביצוע  עירייהה .י
כל  העירייהעמיד לרשות י השמאי. לשמאי עבור העבודה שנמסרה, ללא תשלום  השמאיעל ידי 
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 שמאיהבצע, בלא תמורה, חפיפה מסודרת עם  יזה, ו  ןלעניי  עירייה / לוועדה המקומיתמסמך הדרוש ל
 .ע"י המנהל ש, ככל ויידרהחדש

בפועל, בהתאם  פסקת ההתקשרותעד תאריך ה ול ההמגיע התמורהאת  שמאיתשלם ל העירייה .יא
כל שכר ו/או פיצוי ו/או  שמאילהתקדמות העבודות עד לעת ההפסקה, והיא תהא פטורה מלשלם ל

 תשלום נוסף.

עקב   היערייה)לרבות בשל ביטול החוזה על ידי    עירייהלידי גמר מטעם כלשהו התלוי ב  הסכםהובא ה .יב
ההסכם עקב הבאת    עירייהכל נזק שנגרם ל  השמאי לעירייה עבורשלם  י–(  הסכםאת ה  שמאיהפרות ה

לידי גמר; ולרבות בגין הצורך לבצע את העבודות באמצעות אחר. סכום זה יקוזז מכל  וההתקשרות
 .שמאילסכום המגיע 

מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בגין הפסקת ההתקשרות השמאי  .יג
בכפוף לקיום התחייבויות העירייה כאמור   להסכם,  21בנסיבות האמורות בסעיף    הסכםו/או ביטול ה

 בסעיפים הנ"ל, בהתאמה ולפי העניין.

 הפרת הסכם .22

לעשות כל אחת  העירייה תיהוראה מהוראות הסכם זה רשאו/או מי מטעמו  השמאי והפר
 מהפעולות הבאות:

 

בביצועם ע"פ  יםחייבו/או מי מטעמו  השמאיאו באמצעות אחרים את העבודות ש הלעשות בעצמ .א
מבלי שהשמאי יהיה זכאי  בלה בפעולות ועבודות שנעשו על ידם, תוך שימוש ללא הגהסכם זה

  הוצאות הכרוכות בכך.כל הב השמאיחייב את ול לתמורה נוספת,

חוק החוזים   כל דין ובכלל זה  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .ב
ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם   1970  –תשל"א    ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

 כתוצאה מההפרה.לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין 

 

 הפרה יסודית .23

לחוזה  18,17,14,12,11ו(,-)ג 13)ג(, 9, 5,4 סעיפיםמוסכם בין הצדדים כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .א
והפרתם תיחשב כהפרה יסודית המזכה את העירייה, מלבד  הסכםתנאים עיקריים ויסודיים ב הם

כל סעד ותרופה המוקנים לה עפ"י מסמכי החוזה וכן עפ"י דין, גם בסעדים ובתרופות המפורטים 
 להלן בס"ק )ג(.

יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו   , המנויים להלן,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאיםכן   .ב
עפ"י חוזה זה, עפ"י כל דין וכן בסעדים ובתרופות המפורטים יות המוקנות לה את העיריה בכל הזכו

 בס"ק )ג(:

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשהשמאי  (1
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם

רוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו שהוגשה נגדו בקשה לפ
כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם 

 . 1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

קבלן  יםאת החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק יםמסבו/או מי מטעמו  השמאישכ (2
 . ות ו/או חלק מהן, ללא הסכמתה של העירייה כמתחייב על פי הסכם זהבביצוע העבודמשנה  
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 ., להנחת דעתו של המנהלמביצוע החוזה יםמסתלקו/או מי מטעמו  כשהשמאי (3

את  יםמפסיקם , או כשהמסוימתבביצוע עבודה  יםמתחילהשמאי ו/או מי מטעמו שאין כ (4
, או המנהלברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י    ים אותהמבצע םאינ  םמהלך ביצועה או שה

להוראה בכתב   יםמציית  םהעבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינ  ים אתמבצע  םשאינ
או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח   מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה

מההתחייבויות האמורות , או כאשר השמאי ו/או מי מטעמו ו/או הפרו אחת או יותר  הזמנים
בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב 
בהתראה, או כאשר המנהל התרה בהם כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן או מקצתן, 

עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע  מידאינן לשביעות רצונו והם לא נקטו 
 . העבודות

בזדון בביצוע  יםמתרשלו/או מי מטעמו  השמאישיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שכ (5
 החוזה.

לאדם  ואו הציע נונת או מי מטעמו/ו השמאיה הוכחות להנחת דעתה, שישיש בידי העיריכ (6
לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע  רכלשהו שוחד , מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקש

 החוזה.

לדרישותיו תוך זמן  יםת הוראות המנהל ולא נענהשמאי ו/או מי מטעמו אינם ממלאים א (7
 .מנהלסביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י ה

 ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.השמאי ם ננקטו הליכים פליליים נגד א (8

ה, או שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונהשמאי תברר כי הצהרה כלשהי של ה (9
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם השמאי ש

 .השמאי

יה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם ימסר לעירהשמאי ו/או מי מטעמו תברר כי ה (10
 במסגרת תפקידו. ממדויקים

מטעמו והעירייה התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם השמאי ו/או מי  (11
 התריעה על כך בפני השמאי בכתב.

תהא העיריה המנויים בס"ק )א( ו)ב( דלעיל,  קרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים  במ .ג
ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא   רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה

להשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או בהוצאות הכרוכות בכך ואת השמאי לנכון ולחייב 
לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות. ו/או מי מטעמו   מהשמאיה  יהעלול להגיע לעירי

מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה.  
מטעמו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לשמאי ו/או מי 

 העירייה.

מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה  .24
על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והשמאי ו/או מי מטעמם יהיו חייבים 

 י החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה.לעמוד בכל התחייבויותיהם על פ

 הוועדה בהגנה על השומות  לייצג את  בוטל החוזה ו/או הופסק ביצועו, מכל סיבה שהיא, מתחייב השמאי .25
ערר, בתי משפט ו/או בהליכי ערעור על חו"ד שמאיות, לרבות במסגרת דיונים בוועדות שהוכנו על ידו 
 , וזאת גם לאחר סיום החוזה.הליכים אחרים
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 כתובות והודעות  .26
 

 בכותרת להסכם. כתובות הצדדים הינן כמפורט .א

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח  .ב
 ימים מתאריך שליחתו בבית הדואר.  3אר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען תוך  בדו

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 __________________________ __________________________ 
  השמאי העירייה 
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 מסמך י"ב למכרז 
 להסכם  ספח א'נ

 

 ביטוחנספח 

 ) שמאי מקרקעין (
 

לערוך ולקיים,   שמאיה  עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    שמאילגרוע מאחריות ה  מבלי .1
קיימת )ולעניין  שמאיההסכם וכל עוד אחריות התקופת  כל, למשך שמאין העל חשבו

את   ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3ביטוח אחריות מקצועית, למשך 
והמהווה  ,כנספח ב' זה להסכםרף באישור עריכת הביטוח המצוהמפורטים הביטוחים 

העניין(,   לפי,  עריכת הביטוח"   אישור "ו  "שמאי ה  ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  
 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

 יהיה ניתן ,שמאיה ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
הביטוח החתום על ידי  אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק

 .המבטחים
  שמאי ה  על,  שמאיה  ידי  על   נערכת  לא  והפוליסה  ככל  כי   מוסכם  - חבות מוצר    ביטוח .ב

 .שלישי צד כלפי אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין חבות מוצר חריג לבטל
  ביטוחי  בכל יבוטל" רבתי רשלנות " חריג כי לוודא שמאי ה על - הפוליסות נוסחי .ג

 (.הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע  כדי באמור אין) שמאיה
, לפני תחילת  עירייהלהמציא לידי ה שמאיה על , עירייהצורך בכל דרישה מצד ה  ללא  .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את התקשרות וכתנאי מוקדם למתן השירותים 
בתום תקופת הביטוח,   מיד. כמו כן, מבטחהאישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 

בגין חידוש תוקף  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן עירייהידי הל להמציא שמאיהעל 
 נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף  ביטוחלתקופת  שמאיביטוחי ה

 לעיל.  1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או   שמאי, כי מי מביטוחי העירייהיודיע ל  שמאיבכל פעם שמבטח ה

לערוך את    שמאיעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי 

 לרעה בביטוח כאמור. 

רישה הינם בבחינת ד שמאיכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
לפי   שמאיהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי שמאיהמוטלת על ה ,מזערית 

ממלוא החבות על פי הסכם  שמאיואין בה כדי לשחרר את הו/או על פי כל דין, ההסכם 
בכל   ,עירייהאו מי מטעם ה עירייההכל טענה כלפי  לא תהיה    שמאיול  זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 
שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, עירייהל .4

 ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי שמאיועל הכאמור לעיל,  שמאיה
 . על פי הסכם זה שמאיה להתחייבויות שמאיאת ביטוחי העל מנת להתאים 

  , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל עירייההזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  עירייהמי מטעם העל או  עירייההאינן מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שמאיביטוחי ה
 עריכת  דרשהנוזאת בין אם    או על פי כל דין,זה    הסכם  על פי  שמאיההמוטלת על    ,שהיא

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדקנובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 

אובדן או נזק  לכלמאחריות  עירייהואת הבאים מטעם ה עירייהפוטר את ה השמאי .6
ו/או   עירייההשמאי לחצרי הלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי השמאי או מי מטעם  

דרישה  ,כל טענה שמאיולא תהיה ל (,רכב כלי לרבות)המשמש לצורך מתן השירותים 
, ובלבד שהפטור כאמור לא בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל האו תביעה כלפי 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

:  צעות הבאים מטעמו , בעצמו או באמאת הביטוחים הבאים לערוך השמאיבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות   ביטוח חובה כנדרש על

ביטוח   ,₪ בגין נזק אחד  400,000בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
 "מקיף" לכלי הרכב . 
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ביטוח  ט )למעשלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, שמאי לעל אף האמור לעיל, 
המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט  ( אחריות צד שלישי

 ם.במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער  ,יחוללעיל  6סעיף ב
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  שייערך על ידי השמאי, כל ביטוח רכוש ב .8

על זכות התחלוף כאמור    ויתורוה  ;עירייהוכלפי הבאים מטעם ה  עירייההתחלוף כלפי ה
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
השמאי לדאוג כי  על  משנה מטעם השמאי,    ניקבלעל ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  

 קף ההתקשרות עמם. נאותות בהתאם לאופי והיהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניבידי 
שירותים במלואם, ביחס ל עירייה אחריות כלפי המוטלת ה שמאיהעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 
על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו לעיל, אי המצאת אישור עריכת  
בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח   שמאימאת ה עירייהימים ממועד בקשת ה  10

 .כאמור
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 אישור עריכת הביטוח -להסכםב'  נספח

אישור קיום  
 ביטוחים 

הנפקת תאריך  
 (DD/MM/YYYY)האישור

 

אישור ביטוח זה מהווה  
אסמכתא לכך שלמבוטח  

  פוליסת ביטוח ישנה 
, בהתאם למידע  בתוקף

המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו  

כולל את כל תנאי הפוליסה 
וחריגיה. יחד עם זאת,  
במקרה של סתירה בין  

התנאים שמפורטים  
באישור זה לבין התנאים  

הקבועים בפוליסת הביטוח  
יסת  יגבר האמור בפול

הביטוח למעט במקרה שבו  
תנאי באישור זה מיטיב עם  

 מבקש האישור. 

   

 מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 האישור

עיריית חדרה ו/או  שם:  
 גופים עירוניים 

  שם 

 ן"נדל☐

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☒

 חבויות בחינת שרותי: אחר☒
 ועדה ושומות השבחה בהיטלי
 המקומית ולוועדה לעירייה

 החדר ב"לתו

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 משנה   קבלני☐

 שירותים   מזמין☒

 מוצרים   מזמין☐

 : ______  אחר☐

   ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
   מען מען

 
        כיסויים

 סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים  
נוספים 
 בתוקף

 
 סכום      

 
  לציין יש מטבע 

  כיסוי  קוד
  בהתאם

 X לנספח 
  – 309 ₪       רכוש

ויתור על  
תחלוף 
לטובת  
מבקש  

 האישור
328 –  

 ראשוניות 
 

  – 302 ₪  2,000,000     צד ג'
אחריות  

 צולבת
309 –  

ויתור על  
תחלוף 
לטובת  
מבקש  

 האישור
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        כיסויים
315 –  

כיסוי  
לתביעות  

 מל"ל
321 - 

מבוטח  
נוסף בגין  

מעשי  
ומחדלי 

 המבוטח 
328 –  

 ראשוניות 
329 –  

רכוש 
מבקש  

האישור  
ייחשב כצד 

 שלישי  
 

  – 309 ₪  20,000,000     חבות מעבידים
ויתור על  

תחלוף 
לטובת  
מבקש  

 האישור
319 –  

מבוטח  
  – נוסף 
היה 

וייחשב  
מעבידו של  
מי מעובדי  

 המבוטח 
328 –  

 ראשוניות 
 

אחריות 
 מקצועית

    2,000,000  ₪ 309 –  
ויתור על  

תחלוף 
לטובת  
מבקש  

 האישור
321 - 

מבוטח  
נוסף בגין  

מעשי  
ומחדלי 

 המבוטח 
325 –   

מרמה ואי  
יושר  

 עובדים 
328 –  

 ראשוניות 
301 –  

אובדן  
 מסמכים  

303 –  
דיבה, 

השמצה 
והוצאת  

 לשון הרע 
326 –  

פגיעה 
 בפרטיות  

327 –  
עיכוב/ 

 שיהוי
332 –  

תקופת  
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        כיסויים
  6גילוי )

 חודשים( 
 

השירותים פירוט 
)בכפוף, לשירותים  

המפורטים בהסכם בין  
המבוטח למבקש  

האישור, יש לציין את  
קוד השירות מתוך  

הרשימה המפורטת  
 (*: ג'בנספח 

       

פירוט 
)בכפוף,  השירותים 

לשירותים המפורטים  
בהסכם בין המבוטח  
למבקש האישור, יש  

לציין את קוד השירות  
מתוך הרשימה  

 (*: ג'המפורטת בנספח 

       

שמאי  -01 1
038- 

 יועצים/מתכננים

       

ביטול/שינוי 
 הפוליסה 

       

 לרעת שינוי
 האישור מבקש

 שלביטול  או
ביטוח,   פוליסת

ייכנס לתוקף  לא
 יום 30אלא 
 משלוח לאחר

 למבקשהודעה 
בדבר  האישור

השינוי או 
 הביטול.

       

        חתימת האישור
        :המבטח

 


