א.ג.נ,

הנדון :הזמנה להצטרפות למאגר מתכננים/יועצים של רשות ניקוז ונחלים כינרת
לביצוע עבודות תכנון ,יעוץ ,ניהול ופיקוח ,מדידות ושירותים שונים
עבור הרשות בתחום אגן היקוות הכינרת
כללי
 .1רשות ניקוז כינרת (להלן" :הרשות" או "רשות הניקוז" או "המזמינה") הינה תאגיד ציבורי הפועל
מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,1957-למניעת נזקי שיטפונות ,להסדרת זרימתם
של עורקי מים ,למניעת סחף קרקע ולשימור קרקע .כמו כן ,הוענקו לרשות סמכויות נרחבות של
"רשות נחל" לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות ,התשכ"ה.1965-
 .2לצורך מילוי תפקידיה השונים ,הקימה רשות ניקוז כינרת מאגר מתכננים/יועצים ונותני שירות (להלן:
"המאגר") לביצוע עבודות תכנון וייעוץ שונות כמפורט להלן בסעיף  19בתחומי אגן היקוות הכינרת.
המאגר כולל אנשי מקצוע מיומנים בעלי ניסיון וכישורים (להלן" :היועצים" או "המתכננים" או
"היועץ" או "המתכנן") בתחומי העיסוק המפורטים להלן בסעיף  19להזמנה זו (להלן" :תחומי
העיסוק") .המאגר נועד לאפשר מתן שירותים מקצועיים בתחומים אלה לרשות בהתאם לצרכיה כפי
שיעלו מעת לעת.
 .3יועצים הרואים עצמם עונים על התנאים המפורטים בהזמנה זו ,מוזמנים לפנות לרשות בבקשה
להיכלל במאגר באופן המפורט להלן בהזמנה זו תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך ותוך שיוכם
לתחום/תחומי העיסוק וציון התמחותם המקצועית הרלוונטית לכל תחום/תחומי עיסוק הנ"ל.
 .4יובהר כי כל יועץ/מתכנן רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד ובלבד שיגיש בקשה
נפרדת לכל תחום עיסוק בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לאותו תחום עיסוק.
 .5ועדת המכרזים תסווג עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את היועצים שייכללו במאגר לתחומי העיסוק
המתאימים ,בהתבסס על המסמכים שהומצאו ע"י כל יועץ.
 .6אין בפרסום הזמנה זו בכדי לחייב את הרשות בהתקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים או
להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של הרשות בנושא .ההתקשרות של הרשות עם יועץ מהמאגר ,ייערך
בכפוף לקיום הליך של מכרז סגור או פניה תחרותית לקבלת הצעות או בדיקת מספר הצעות הבאות
בחשבון ,הכל בהתאם להוראות הדין.
 .7הרשות תהא רשאית בכל עת לרענן את מאגר היועצים/מתכננים/נותני השירותים מחדש ו/או לגרוע
יועצים מהמאגר ו/או להתקשר עם יועץ כלשהו מתוך המאגר בכל שלב שהוא ,ו/או להחליט על הפסקת
ההתקשרות עם מי מהיועצים בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה לצאת למכרז לקבלת הצעות ו/או
לערוך התקשרויות נוספות ,וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 .8הרשות רשאית לקבוע ,על פי צרכיה ,את סוגי היועצים הנדרשים לה בכל תחום וכן להרחיב או לצמצם
את היקף פעילות העבודה הנדרשת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9היועץ הזוכה יידרש לחתום על הסכם בדבר ביצוע השירותים בהתאם לפרטי הצעתו שיאושרו ע"י
הרשות ובכפוף לתנאים .מצורף להזמנה זו נוסח כללי של הסכם מסגרת לביצוע השירותים כנ"ל
(נספח  .)4הנוסח הסופי של ההסכם על כל נספחיו יותאם לסוג השירותים ולסוג נותן השירותים
לאחר בחירת הזוכה.
 .10הרשות תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם היועץ בתנאי סף נוספים ו/או אחרים הכל בהתאם
לצרכיה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .11הרשות שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקות וחקירות לפי שיקול דעתה הבלעדי אודות היועצים
המבקשים להיכלל במאגר ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .בהגשת הבקשה להיכלל במאגר רואים את
המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כנ"ל .מבקש שלא ישתף פעולה
בעניין זה ו/או ימסור מידע לא נכון ,תהיה רשאית ועדת המכרזים לדחות את בקשתו להיכלל במאגר.
תנאי סף להצטרפות אל מאגר המתכננים/יועצים
 .12בעל השכלה אקדמאית ו/או בעל ניסיון מוכח ,הרלוונטיים לתחומי הייעוץ הנדרשים כפי שמפורטים
בטבלה שלהלן בסעיף .19
 .13רישום בכל מרשם רלוונטי המתנהל עפ"י דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובעל הרישיונות הרלוונטיים
הנדרשים עפ"י דין.
 .14אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו.1976-
 .15במקרה שהמציע או הגוף המעסיק אותו הינו תאגיד ,יש להמציא תעודת התאגדות כדין מרשם
החברות/העמותות/השותפויות בהתאמה וכן תדפיס מנהלי החברה בעלי המניות ושעבודים.
 .16היועץ לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין התשל"ז1977-
כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש ,או בעבירות שיש עימן קלון ,או שאם הורשע,
חלפו לפחות  10שנים מיום מתן גזר הדין .במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא ,יחול האמור על מורשי
החתימה על המציע ועל כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.
 .17היועץ לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ואם הורשע ביותר
משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה.
 .18היועץ מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך מתן השירותים.
תחומי העיסוק המבוקשים ודרישות ההשכלה והניסיון בכל אחד מהתחומים
 .19להלן מפורטים תחומי העיסוק ותנאי הסף אשר צריכים להתקיים ביועץ בכל אחד מהתחומים:

תחומי העיסוק של המאגר ותנאי הסף
מס"ד

תחום העיסוק

1

מפעלי ניקוז,
שימור קרקע
ושיקום נחלים

2

אדריכלות נוף

3

אדריכלות

דרישות התפקיד

ניסיון מוכח

ניסיון עבודה של
תכנון וייעוץ
 10שנים לפחות
בתחום מפעלי
בתחום .ניסיון
ניקוז ,שימור
בעבודה מול
קרקע ושיקום
רשויות
נחלים (לרבות
מקומיות,
הידרולוגיה,
הידראוליקה ,נוף ,משרדי ממשלה
ותאגידים
סביבה ,השקיה
וגינון ,מים וביוב) .ציבוריים
בשטחים פתוחים
ובשטחים
אורבניים על
בסיס ידע,
הכשרה וניסיון
ניסיון עבודה של
תכנון וייעוץ
בתחום אדריכלות  7שנים לפחות
הנוף על בסיס ידע בתחום כאדריכל
נוף .ניסיון
הכשרה וניסיון
בעבודה מול
בתכנון נופי
בשטחים פתוחים ,רשויות ,ועדות
תכנון ובניה
ובשטחים
אורבניים

תכנון וייעוץ
בתחום אדריכלות
מבנים על בסיס
ידע ,הכשרה
וניסיון בתכנון
אדריכלי

ניסיון עבודה של
 7שנים לפחות
כאדריכל מבנים.
ניסיון בעבודה
מול רשויות,
ועדות תכנון
ובניה

השכלה

תנאים נוספים

מהנדס מים,
ניקוז ,חקלאות,
בעלי תואר
ראשון לפחות
בהנדסה ממוסד
אקדמאי מוכר
ומאושר

בעלי ניסיון
בעבודה עם
צוותי תכנון
שונים ,ניהול
והובלת צוותי
תכנון
רישום בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

אדריכל בעל
תואר ראשון
לפחות
באדריכלות נוף
ממוסד אקדמאי
מוכר ומאושר

בעלי ניסיון
בעבודה עם
צוותי תכנון
שונים ,ניהול
והובלת צוותי
תכנון
רישוי ורישום
בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים של
משרד הכלכלה
והתעשייה.

אדריכל בעל
תואר ראשון
לפחות
באדריכלות
ממוסד אקדמאי
מוכר ומאושר

רישוי ורישום
בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

מס"ד

תחום העיסוק

דרישות התפקיד

4

אינסטלציה ,מים
וביוב

5

חשמל

6

תנועה ,כבישים
וניקוז

7

ניהול ופיקוח על
ביצוע פרויקטים

תכנון וייעוץ
בתחום מערכות
האינסטלציה,
המים והביוב
כולל ייעוץ
ופיקוח על
מפרטים טכניים
בתחום ,יכולת
למתן פתרונות
ומענה תכנוני
בתחום תחזוקת
המערכות הנ"ל
תכנון וייעוץ
בתחום מערכות
חשמל ותאורה,
לרבות לוחות
חשמל ,לוחות
פיקוד ובקרה
וכד' כולל ייעוץ
ופיקוח על
מפרטים טכניים
בתחום
תכנון וייעוץ
בתחום התנועה,
התחבורה
והכבישים לרבות
תכנון מערכות
לניקוז ותיעול
נגר עילי ,כולל
הכנה ,ייעוץ
ופיקוח על
תוכניות הסדרי
התנועה,
ניהול ,תיאום
ופיקוח על
פרויקטים שונים
בתחום הפיתוח
והבניה כולל
הכנה ,ריכוז
וייעוץ בתחום
החוזים
וההתקשרויות,
מפרטים טכניים,
כתבי כמויות
ואישור חשבונות
ביצוע וכד'

ניסיון מוכח

השכלה

תנאים נוספים

מהנדס מים,
ניסיון עבודה
משאבי מים בעל
של  10שנים
לפחות כמהנדס תואר ראשון
לפחות בהנדסה
מים .ניסיון
ממוסד אקדמאי
מוכח בעבודה
מוכר ומאושר
מול רשויות,
ועדות תכנון
ובניה ,רשויות,
פיקוח ומשרד
הבריאות.

רישום בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים
של משרד
הכלכלה
והתעשייה

מהנדס חשמל בעל
ניסיון עבודה
תואר ראשון
של  10שנים
לפחות כמהנדס לפחות בהנדסת
חשמל ממוסד
חשמל ומתכנן
מערכות חשמל אקדמאי מוכר
ותאורה ,ניסיון ומאושר
בעבודה מול
רשויות פיקוח
ואישור (כגון:
חברת החשמל)
מהנדס אזרחי בעל
ניסיון עבודה
תואר ראשון
של  10שנים
לפחות כמהנדס לפחות בהנדסת
תנועה ,תחבורה תחבורה ממוסד
אקדמי מוכר
וכבישים.
ומאושר
ניסיון מוכח
בעבודה מול
מת"ח ,נת"י,
עיריות ורשויות
מקומיות.

רישום בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

ניסיון עבודה
של  7שנים
לפחות בניהול
ופיקוח על
פרויקטים
בתחום הפיתוח
והבניה.
ניסיון מוכח
והיכרות טובה
עם רשויות
הפיקוח
והאישור
והגורמים
השונים
הקשורים
לפרויקטים.

מהנדס אזרחי בעל
הכשרה מתאימה
לתחום ניהול,
תיאום ופיקוח.
בעל תואר ראשון
לפחות בהנדסה
אזרחית ממוסד
אקדמאי מוכר
ומאושר

רישום בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשייה.
רישום במאגר
המתכננים של
נת"י ומשרד
התחבורה-
יתרון.
רישום בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים
של משרד
הכלכלה
והתעשייה

דרישות התפקיד

ניסיון מוכח

השכלה

תנאים נוספים

מס"ד

תחום העיסוק

8

פיקוח על ביצוע
פרויקטים

פיקוח צמוד על
פרויקטים שונים
בתחום הפיתוח
והבניה כולל
הכנה ,ריכוז
וייעוץ בתחום
החוזים
וההתקשרויות,
מפרטים טכניים,
כתבי כמויות
,אישור חשבונות
ביצוע וכד'

ניסיון עבודה
של  5שנים
לפחות בניהול
ופיקוח על
פרויקטים
בתחום הפיתוח
והבניה

מהנדס ו/או
הנדסאי בעל
הכשרה מתאימה
לתחום בעל תואר
ממוסד אקדמאי
מוכר ומאושר

היכרות טובה
כולל המלצות
מרשויות
הפיקוח
האישור
והגורמים
השונים
הקשורים
לפרויקטים
שביצע בעבר.
רישום בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים
או במרשם
ההנדסאים
והטכנאים
מוסמכים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

9

מדידות קרקעיות

10

מדידות
פוטוגרמטריות
ומיפוי אווירי

11

ייעוץ ותכנון
מבנים ימיים

עריכת מדידות
של שטחים
שונים בעלי אופי
וגודל משתנים
לקראת המשך
תכנון כללי ו/או
מפורט לפיתוח
ו/או בניה
ביצוע מדידות
פוטוגרמטריות
ומיפוי אווירי
(צילומי אויר).
בשטחים שונים
בעלי אופי וגודל
משתנה כבסיס
להמשך תכנון
כללי או מפורט
לפיתוח ובניה
ייעוץ ,תכנון,
ליווי ופיקוח על
פרויקטים
ומבנים ימיים
בתחום החופים
והים בכינרת

ניסיון עבודה
של  10שנים
לפחות בתחום
המדידות
והגיאודזיה
כמודד מוסמך

מודד מוסמך בעל
תואר ראשון
לפחות ממוסד
אקדמאי מוכר
ומאושר

ניסיון עבודה
של  10שנים
לפחות בתחום
הצילום
והמיפוי
האווירי

ניסיון עבודה
של  10שנים
לפחות בתחום
התכנון והייעוץ
הימי

מהנדס אזרחי עם
התמחות בתחום
ההנדסה הימית
בעל תואר ראשון
לפחות בהנדסה
אזרחית ממוסד
אקדמאי מוכר
ומאושר

רישום בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

מס"ד

תחום העיסוק

12

קונסטרוקציות

13

מיזוג אוויר

14

בטיחות ואש

15

ייעוץ קרקע
וביסוס

דרישות התפקיד

ניסיון מוכח

השכלה

מהנדס אזרחי בעל
ייעוץ תכנון ופיקוח ניסיון עבודה
תואר ראשון
של  10שנים
של מבנים
לפחות כמהנדס בהנדסה אזרחות
ומתקנים כולל
עם התמחות
אזרחי בתחום
עריכת חישובים
התכנון והייעוץ בקונסטרוקציה
סטטיים ,הכנת
ממוסד אקדמאי
של מבנים
מפרטים לביצוע
מוכר ומאושר
ומתקנים
והפיקוח על
ביצועם
מהנדס אזרחי או
ניסיון עבודה
ייעוץ ותכנון
מהנדס מכונות
של  7שנים
מערכות מיזוג
לפחות כמהנדס בעל התמחות
אוויר ופיקוח על
והכשרה מתאימה
אזרחי או
ביצועם
מכונות בתחום בתחום תכנון
מערכות מיזוג
מיזוג אוויר
אוויר .בעל תואר
ראשון לפחות
בהנדסה ממוסד
אקדמאי מוכר
ומאושר
ניסיון וידע של יועץ וממונה
תכנון ואישור
 7שנים לפחות בטיחות מוסמך
תוכניות בהיבטי
עם הסמכות
בעריכת
בטיחות לרבות
לתחומים שונים
ייעוץ לצורך קבלת תוכניות
היתרי בניה והכנת בטיחות ,ייעוץ כגון :בטיחות
והדרכה .ניסיון בעבודה ,עבודה
תכניות למתן
בגובה ,בטיחות
רישיון עסק ,ייעוץ בעבודה מול
שירותי כבאות אש ,רעלים,
ומתן הדרכות
חומרים מוסוכנים
והצלה ,מד"א
בנושאי בטיחות
וכד' ממוסד
ומשרד
ואש ,הנפקת
אקדמאי מוכר
הבריאות,
הרשאות עבודה
ומאושר בארץ.
ומחלקות
לקבלנים בהתאם
לרישוי עסקים
לחוק ולאישורים
ברשויות
נדרשים ,ביצוע
מקומיות.
ביקורות בשטח.
תכנון ביסוס
מבנים ויציבות
קרקע כולל
חישובים סטטיים
והכנת מפרטים
טכניים לביצוע,
כולל ייעוץ ופיקוח
בתחומים אלה.

מהנדס אזרחי עם
ניסיון עבודה
התמחות בתכנון
של  10שנים
לפחות כמהנדס ביסוס ,יציבות
בתחום הקרקע מבנים ויציבות
קרקע בעל תואר
והביסוס
ראשון בהנדסה
אזרחית ממוסד
מוכר ומאושר

תנאים נוספים
רישום ורישוי
בפנקס
המהנדסים
במדור מבנים
של משרד
הכלכלה
והתעשיה
רישום בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשיה

צירוף המלצות.

רישוי ורישום
בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשייה.
רישום במאגר
המתכננים של
נת"י ומשרד
התחבורה-
יתרון.

מס"ד

תחום העיסוק

16

ייעוץ נגישות

17

השקיה

דרישות התפקיד

ניסיון מוכח

ניסיון עבודה
ייעוץ ותכנון
של  7שנים
התאמת מבנים,
לפחות בתחום
שטחים ,תשתיות
כולל ידע
וסביבה לנגישות
של בעלי מוגבלויות וניסיון בתכנון
ובבנייה.

ייעוץ ותכנון של
מערכות השקיה
לאתרים ושטחי
גינון ציבוריים.

השכלה

תנאים נוספים

בוגר קורס מוכר
למורשי נגישות
מתו"ס.

מורשי נגישות
מתו"ס רשומים
בפנקסי
התמ"ת ובמדור
מורשים
לנגישות
מבנים,
תשתיות
וסביבה בפנקס
המהנדסים
והאדריכלים
או במדור
מורשים
לנגישות
מבנים,
תשתיות
וסביבה בפנקס
ההנדסאים
והטכנאים.

מהנדס אזרחי,
ניסיון של 7
מים ,אגרונום,
שנים לפחות
בתחום .ניסיון הנדסאי/טכנאי נוף
מוסמך ממוסד
בעבודה מול
עיריות ,מושבים ,מוכר ומאושר
קיבוצים,
בארץ.
רשויות
מקומיות,
שכונות מגורים,
רחובות עירוניים
גנים ופארקים
כבישים בין
עירוניים
ומחלפים

צירוף המלצות.

מס"ד

תחום
העיסוק

דרישות התפקיד

18

שילוט
הכוונה

ייעוץ ותכנון גרפי של שלטי
הכוונה עירוניים ובין עירוניים

19

אקולוגיה
וסביבה

ייעוץ ,תכנון ועריכת סקרים
בתחומי האקולוגיה והסביבה

20

מכוני
העתקות
סוקר
עצים

22

חברה
מנהלת*

שירותי העתקות אור ,צילומים,
שרותי תווין ,דפוס דיגיטלי ועוד
ייעוץ והכנת סקרי עצים
והערכת עצים ,שיטות טיפול
בעצים ,גיזום ,תמיכה כריתה
וכו' ,הכנת סקרי עצים לתוכניות
ולבקשות להיתר.
מתן מעטפת ניהולית תכנונית
הנדסית עבור קידום פרויקטים
בהיקפים של כ 20 -מלש"ח,
ומעלה איפיון הפרויקט והכנת
פרוגראמה.
בניית תקציב ואומדנים,
בניית צוותי מתכננים וניהולם.
ניהול התכנון הראשוני
והמוקדם.
ניהול ותיאום התכנון המפורט
על כל מרכיביו כולל ביצוע
בפועל תיאום המערכות
בפרויקט.
אחריות להוצאת היתרי עבודה,
טופסי איכלוס ועוד.
ניהול ,תיאום ופיקוח על
הביצוע ,הכנה ,ריכוז וייעוץ
בתחום החוזים וההתקשרויות,
מפרטים טכניים ,כתבי כמויות
ואישור חשבונות ביצוע וכד'.
סיוע לצוות המזמינה (לרבות
ליועמ"ש של המזמינה) בהכנתם
ועריכתם של מכרזים מכל מין
וסוג.

21

ניסיון מוכח

השכלה

ניסיון של  7מהנדס אזרחי בעל
שנים לפחות תואר ראשון
לפחות בהנדסת
בתחום.
תחבורה ממוסד
ניסיון
בתכנון עבור אקדמי מוכר
נת"י ,משרד ומאושר
התחבורה,
עיריות
ורשויות.
אקולוג בעל תואר
ניסיון
ראשון לפחות
עבודה של
במדעי החיים,
 10שנים
הטבע ,הסביבה עם
לפחות
התמחות
בתחום
האקולוגיה באקולוגיה

תנאים נוספים
רישום בפנקס
המהנדסים של
משרד הכלכלה
והתעשייה

רישום במאגר
נסיון עבודה
המומחים של
של  7שנים
משרד החקלאות
לפחות
בתחום טיפול
בתחום
בעצים
מהנדס אזרחי ו/או רישום בפנקס
ניסיון
המהנדסים
מהנדס תעשיה
עבודה של
וניהול ו/או מהנדס והאדריכלים של
 15שנים
משרד הכלכלה
מכונות ,ובעלי
לפחות
והתעשייה
הכשרה מתאימה
בניהול
לתחום ניהול,
התכנון
והביצוע של תיאום ופיקוח.
בעל תואר ראשון
פרויקטים
לפחות בתחומים
ופיקוח על
כאמור ממוסד
פרויקטים
אקדמאי מוכר
בתחום
ומאושר
הפיתוח
והבניה.
ניסיון מוכח
והיכרות
טובה עם
רשויות
הפיקוח
והאישור
והגורמים
השונים
הקשורים
לפרויקטים.

*הבהרות:
 .1למען הסר ספק ,אין בשירותי היועצים (החברה המנהלת) ,משום החלפתם של הרשות בכל דבר ועניין
הכרוך ,קשור ו/או נובע מסמכויותיהם הסטטוטוריות ,לרבות פרסום מכרזים מכל מין וסוג (לרבות
מכרזי מאגרים) ,סמכויות ועדת המכרזים וכלל ההליכים הכרוכים ,נובעים או קשורים למכרזי הרשות
ולרבות ההתקשרויות בחוזים והסכמים מכל מין וסוג.
 .2היועצים /החברה המנהלת לא יציגו עצמם בשום אופן כנציגים מורשים ו/או כמוסמכים מטעם הרשות
לעניין מכרזים ו/או התקשרויות עם ספקים ,קבלנים ונותני שירותים מכל מין וסוג.
מסמכים שנדרש לצרף לבקשה
במידה והינך מעוניין להצטרף למאגר המתכננים/יועצים כאמור ,עליך לצרף לבקשה את המסמכים
הבאים:
 .20קורות חיים ,לרבות פרטי ההשכלה והניסיון המקצועי במתן השירותים בהתאם לתחום העיסוק
הרלוונטי בהזמנה זו כולל תיאור של פרויקטים/נושאים שבהם עסק היועץ בתחום העיסוק כנ"ל ב5 -
השנים האחרונות.
 .21העתק תעודות המעידות על ההשכלה ,הניסיון המקצועי ,ההתמחות המיוחדת ,וכן כל תעודה ו/או
רישיון סטטוטורי או ממשלתי הנדרשים מכוח כל דין לצורך עיסוק באחד מתחומי העיסוק כנ"ל.
 .22במקרה שהמציע או הגוף המעסיק אותו הינו תאגיד ,יש להמציא תעודת התאגדות כדין מרשם
החברות/העמותות/השותפויות בהתאמה וכן תדפיס מנהלי החברה בעלי המניות ושעבודים.
 .23אישורים תקפים מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו ,1976-ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,אישור
עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975-
 .24רשימת ממליצים ,לרבות כתובות הממליצים ,מספרי טלפון ,פקס ,דוא"ל בצירוף המלצות המתייחסות
לעמידה בלו"ז וביצוע העבודות לשביעות רצון הממליץ.
 .25אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח.
 .26תצהיר מאת היועץ חתום על ידו ובמקרה והיועץ הינו תאגיד מכל סוג שהוא ,חתום על ידי מורשי
החתימה מטעמו ועל ידי כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו ,לפיו היועץ לא הורשע בפלילים בעבירה
נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין התשל"ז 1977-כנגד גופו של אדם ,ו/או בעבירות
מוסר או בעבירות רכוש ,או בעבירות שיש עימן קלון ,או שאם הורשע חלפו לפחות  10שנים מיום מתן
גזר הדין .נוסח התצהיר מצורף כנספח .5
 .27תצהיר חתום ע"י היועץ בדבר תשלום שכר מינימום כדין והעסקת עובדים זרים כדין כמפורט
בנספח .2
 .28תצהיר חתום ע"י היועץ בדבר שמירת זכויות עובדים כמפורט בנספח .3

 .29טופס בקשה להיכלל במאגר המתכננים  /יועצים של הרשות חתום ע"י היועץ כמפורט בנספח .1
אופן הרישום למאגר
 .30יועץ/מתכנן המבקש להיכלל במאגר ,ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר הרצ"ב כנספח  1להזמנה,
יצרף לה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל באוגדן סגור ויעביר את האוגדן בתוך מעטפה אל
תיבת המכרזים שבמשרדי רשות ניקוז כינרת בראש פינה אזור תעשייה צ.ח.ר ,רח' יהלום  ,6מיקוד
 1231400בתאום מראש עם מזכירות הרשות .יש להקפיד על הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אצל
המורשה לקבלה.
הדיון בבקשות ע"י ועדת המכרזים יתקיים במועדים שייקבעו ע"י הוועדה בהתאם לצרכים ולשיקולים
הבלעדיים של הוועדה ו/או הרשות.
 .31עם הגשת הבקשה יקבל היועץ אישור על קליטת בקשתו והעברתה לוועדת המכרזים של הרשות.
 .32לאחר בדיקת ועדת המכרזים וקבלת החלטות יישלחו הודעות לכל היועצים שהגישו בקשות בעניין
הכללתם או אי הכללתם במאגר.
 .33ועדת המכרזים רשאית שלא לאשר רישום יועץ למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,גם אם עמד
היועץ כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו.
הליך בחירת יועצים/מתכננים מתוך המאגר
 .34כאשר יעלה הצורך בביצוע עבודת תכנון/ייעוץ מסוימת ברשות ניקוז כינרת ,יוגדרו ע"י הרשות תחום
הייעוץ ,ההתמחות ורמת המומחיות הנדרשים לביצוע.
 .35הבחירה ביועץ/מתכנן תיעשה ככל האפשר בסבב שוויוני והוגן ,תוך שקילת שיקולים נוספים כגון:
אופי העבודה הנדרשת ,ניסיון עבר עם היועץ ,העדפת המבקש ,מיקומה הגיאוגרפי של העבודה ,היקף
עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י היועץ ,יתרונות יחסיים של היועץ ,רמת הזמינות של היועץ לביצוע
העבודה הנדרשת ,יתרון מיוחד ליועץ מסוים ,עבודה המשכית וכד' .הכל באופן שוויוני והוגן המעניק
את מירב היתרונות לרשות ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .36הרשות רשאית ,אם תמצא לנכון ,כחלק מהליך בחירת היועצים ,לראיין את היועצים ,כולם או חלקם,
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .37הרשות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם מי מבין היועצים שייכללו במאגר ו/או להזמין עבודה
בהיקף כלשהו .הרשות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם יועצים נוספים ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי.

נספח 1
טופס בקשה – הגשת מועמדות למאגר יועצים מתכננים ונותני שרות ברשות ניקוז כינרת
לכבוד
רשות ניקוז ונחלים כינרת
שלום רב,

הנדון :בקשה להצטרף למאגר היועצים ונותני השרות של רשות ניקוז כינרת
פרטי היועץ:
שם________________________ :

שם החברה________________________ :

ת.ז________________________ :

ח.פ________________________ :

כתובת________________________ :

פקס________________________ :

טלפון________________________ :

נייד________________________ :

אימייל________________________ :
 .1אני הח"מ ,מבקש להיכלל במאגר המתכננים המוקם על ידכם .אני מאשר כי קראתי את כל מסמכי
ההזמנה להגשת מועמדות ,כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל האמור בהם.
 .2אני מעוניין להיכלל במאגר המתכננים/היועצים לצורך האפשרות לביצוע עבודות עבור רשות ניקוז
כינרת (להלן" :הרשות") לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת והנני מתחייב לעמוד לרשות ניקוז כינרת
לביצוע עבודות אלו.
 .3אבקש להירשם במאגר בתחום העיסוק הבא (נא לסמן  Vבמשבצת המתאימה):
ניתן לסמן יותר מתחום עיסוק אחד
 מפעלי ניקוז ,שימור קרקע ושיקום נחלים
 אדריכלות נוף
 אדריכלות
 אינסטלציה ,מים וביוב
 חשמל
 תנועה ,כבישים וניקוז
 ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטים
 פיקוח על ביצוע פרויקטים
 מדידות קרקעיות

 מדידות פוטוגרמטריות ומיפוי אווירי
 יעוץ ותכנון מבנים ימיים
 קונסטרוקציות
 מיזוג אוויר
 בטיחות ואש
 ייעוץ קרקע וביסוס
 ייעוץ נגישות
 השקיה
 שילוט הכוונה
 אקולוגיה וסביבה
 מכוני העתקות
 סוקר עצים
 חברה מנהלת
.4
.5
.6
.7

מצ"ב מסמכים כנדרש בהזמנה.
ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין הרשות מעסיקה שלי ו/או של
העובדים המועסקים על ידי.
הריני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים ,בין השירותים הנדרשים בהזמנה זו לבין עבודתי
עם גופים אחרים במישרין ו/או בעקיפין.
הריני מתחייב לשמ ור בסוד על כל מידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו .התחייבות זו
תחול אף על כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו.
_________________
תאריך

במקרה של תאגיד:

_________________
שם החותמים וחתימה

_________________
חותמת

אישור עו"ד  /רו"ח

אני הח"מ עו"ד/רו"ח (מחק את המיותר) __________________ מאשר בזה כי החתומים לעיל
מוסמכים לחתום בשם היועץ כאמור.

__________________
שם עו"ד/רו"ח

__________________
חתימה וחותמת

__________________
תאריך

נספח 2
נוסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1תצהיר על תשלום שכר מינימום כדין
אני הח"מ ________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ____________ (להלן" :הגוף") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות
ניקוז כינרת (להלן" :הרשות") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעות המונחים "בעל זיקה" ו"הורשע" כהגדרתם בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-
(למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון)
 oהגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו כלל בעבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף
הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-אשר
נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
 oהגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה
של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז,1987-
אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
 oהגוף ו"בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של
הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-אשר
נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון במקרה שהגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות
בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר :2002
 oההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך
ההתקשרות הנוכחית עם הרשות.
 oההרשעה האחרונה היתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות
הנוכחית עם הרשות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת
___________________
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי 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
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
תאריך

___________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________________
חתימת עוה"ד

 .2תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין
אני הח"מ ____________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ (להלן" :הגוף") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות
ניקוז כינרת (להלן" :הרשות") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו"הורשע" כהגדרתם בסעיף  2ב' לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה
אותם( .למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון).
 oהגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו כלל בעבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף
הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
 oהגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה
של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
 oהגוף ו"בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של
הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר .2002
למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון במקרה שהגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות
בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות ,לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-אשר נעברו אחרי
יום  31באוקטובר :2002
 oההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך
ההתקשרות הנוכחית עם הרשות.
 oההרשעה האחרונה היתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות
הנוכחית עם הרשות.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת
___________________
אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי 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
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
תאריך

___________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________________
חתימת עוה"ד

נספח 3
תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים
[תקנות ( 6א) ( )4לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג]1993-

אני הח"מ ,מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע _____________
מתוקף תפקידי הנ"ל ,הריני לאשר כי הנני מקיים וכן הנני מתחייב לקיים בכל עת את מלוא חובותיי
כמעביד כלפי עובדי ,הפורשים ,הקיימים והעתידיים ,וזאת בהתאם להוראות דיני העבודה ,ובכללם :חוקי
המגן ,חקיקה ראשית רלוונטית נוספת ,תקנות ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מעסיק,
בכלל ,ועלי כמעסיק ,בפרט.
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________________
חתימה

אישור
אני הח"מ עו"ד _____________ מרח' ________________ מאשר בזה כי ה"ה ______________,
ת.ז ____________ .מוסמכים לייצג את המציע ____________ וחתימותיהם מחייבת את המציע.

______________________
תאריך

______________________
חתימה  +חותמת

נספח 4
הסכם התקשרות (נוסח עקרוני כללי)
הנוסח הסופי של ההסכם על כל נספחיו יותאם לסוג השירותים ולסוג נותן השירותים לאחר בחירת
הזוכה (ע"פ סעיף  9לעיל).

הסכ ם
שנערך ונחתם ב _______-ביום__________בחודש ___שנת ________

בין:
רשות ניקוז כינרת
רח' יהלום  ,6אזור תעשייה צ.ח.ר ראש פינה
טלפון 04-6978630 :פקס04-6978654 :
(להלן " :המזמין")
אחד

מצד

ובין:
_________________
מרחוב_________________
טלפון___________________
(להלן" :המתכנן/יועץ/נותן השרות")

מצד שני

הואיל

והמזמין מעוניין למסור למתכנן/יועץ/נותן השרות את ביצוע עבודות התכנון ההנדסיות/
אדריכלות נוף/אדריכלות/מדידות/ייעוץ/אקולוגיה/שירותי 1 ...כמפורט להלן בנספח א' (להלן
" -הפרויקט") המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל

והמתכנן/יועץ/נותן השרות מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם להוראות הסכם
זה;

והואיל

ולמתכנן/יועץ/נותן שרות הכישורים ,הידע והניסיון לבצע את העבודה כהגדרתה להלן והוא
מצהיר ומאשר כי הוא בדק ובירר כי מצויים בידו כל הנתונים העובדתיים ,התכנוניים,
המשפטיים והאחרים המתייחסים להסכם זה והדרושים לו לצורך ביצוע העבודה ;

* מחק את המיותר

והואיל

והצדדים מצהירים בזאת כי מסגרת ההתקשרות בין הצדדים לביצוע הפרויקט על ידי
המתכנן/יועץ/נותן השרות הינה במסגרת היותו קבלן עצמאי המבצע עבודה עבור המזמין ,וכי
לא מתקיימים בין המתכנן/יועץ/נותן השרות ו/או עובדיו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד מכל
מין וסוג שהוא;

אשר על כן הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ,נספחים ,הגדרות וכותרות
.1

(א) המבוא להסכם זה והנספחים הרצופים אליו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
(ב) בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם ,אלא אם כן משתמעת בבירור כוונה
אחרת:
"הפרויקט"  -כל השירותים ,העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל המתכנן /יועץ/נותן
שרות לבצע עבור רשות ניקוז כינרת/מפעלי ועבודות ניקוז כמפורט בנספח א' להסכם זה /
בהצעה.
"נציג המתכנן/יועץ/נותן השרות" – המתכנן ימנה בכתב תוך שבוע ימים מתאריך חתימת
הסכם זה ,נציג מטעמו וכל הברורים והמגעים בגין הסכם זה יבוצעו עם נציג
המתכנן/יועץ/נותן השרות.
נציגי מתכנן/יועץ/נותן השרות הם _______________ו/או כל אחד מעובדי המשרד
ובלבד שיהיו בפיקוחם הצמוד של ________________.
"נציג המזמין"  -המזמין ימנה בכתב תוך שבוע ימים מתאריך חתימת הסכם זה ,נציג
מטעמו וכל הברורים והמגעים בגין הסכם זה יבוצעו עם נציג המזמין .המזמין מודיע
למתכנן/יועץ/נותן השרות כי נציגו הוא ___________.
(ג)

.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן חלק מההסכם ,אינן מהוות בסיס לפירושו
ותשמשנה לנוחיות ההתמצאות בלבד.

המסמכים הבאים חתומים ע"י הצדדים ומהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מהסכם זה:
(א) הצעה לביצוע העבודה מצורפת להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנת
כנספח א' להסכם זה.
(ב) בהצעה (נספח א') מצוינים סכומי התמורה ,ותנאי התשלום .תיאור העבודה הינו
כמפורט בהצעה (נספח א') וכמפורט בהגדרת "הפרויקט" לעיל.

 .3המזמין מוסר בזאת למתכנן/יועץ/נותן השרות והמתכנן/יועץ/נותן השרות מקבל על עצמו לבצע את
הפרויקט ,וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה והנספחים על פיו בצורה ובמועדים כפי שיורה
המזמין.
 .4השירותים הניתנים על ידי המתכנן/יועץ/נותן השרות יהיו עצמאיים ,בנפרד ובלא קשר לפעילות
המזמין ו/או עובדיו ,הכל בכפוף למפורט בהסכם זה.
הצהרות המתכנן/יועץ/נותן השרות
 .5המתכנן/יועץ/נותן השרות מצהיר בזאת כדלקמן:
א .המתכנן/יועץ/נותן השרות מצהיר כי הינו מעסיק עובדים מוסמכים כחוק וכי הם אנשי מקצוע
מעולים ,וכי יש לו את הידע ,היכולת ,המיומנות ,האמצעים וכוח האדם המקצועי לבצע את
הפרויקט על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
ב .המתכנן/יועץ/נותן השרות מצהיר כי ידוע לו היטב טיב ואופי העבודה הנדרשת ממנו ,כי הוא
עיין בהסכם על נספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות
רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם ,לפרויקט והמשתמע ממנו ומביצועו.
ג .כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות ביצוע הפרויקט
במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות.
ד .המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב לבצע את הפרויקט במקצועיות ,בזהירות ,במיומנות,
בנאמנות ,ביעילות ,לפי מיטב הנוהג והידע המקצועי ובהתאם להוראות כל דין ,ובהתאם
להצעה.
ה .אם וככל שהמציע הוא תאגיד אזי השרות המקצועי יינתן בפועל ע״י מי שהציג את התעודות
המעידות על ההשכלה ,הניסיון המקצועי ,ההתמחות המיוחדת וכיו״ב ,אשר על בסיסם
התקבלה ההחלטה להכלילו במאגר.
 .6המתכנן/יועץ/נותן השרות יבצע את העבודה כמפורט בנספח א' להסכם זה.
 .7המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב לבצע את הפרויקט לפי מיטב הנוהג המקצועי ,על פי הוראת
המזמין ועל פי כל דין.
 .8קיבל המזמין חוות דעת מקצועית ,אשר הוכנה ע"י המתכנן/יועץ/נותן השרות בהתאם להסכם זה  -לא
ישחרר הדבר את המתכנן/יועץ/נותן השרות מאחריותו המקצועית לחוות הדעת.
 .9המתכנן/יועץ/נותן השרות יהא אחראי לכל הנזקים שייגרמו למזמין ו/או לכל אדם אחר ,עקב כל פגם
או שגיאה אשר נגרמו ע"י המתכנן/יועץ/נותן השרות כתוצאה מרשלנותו בבצוע הפרויקט.

 .10נציג המזמין רשאי לבקר במשרדי המתכנן/יועץ/נותן השרות ,והמתכנן/יועץ/נותן שרות מתחייב למסור
לנציג המזמין כל הסבר שיידרש על ידו בקשר לפרויקט.
 .11המזמין רשאי בכל עת לקבל כל מידע הקשור בכל עניין הקשור להסכם זה.
 .12רשאי המזמין ,אם מצא לנכון לעשות זאת ,להזמין על חשבונו או להעסיק מומחה או מומחים לשם
ייעוץ למזמין או למתכנן/יועץ/נותן השרות בכל הנוגע לפרויקט.
הוזמן מומחה כאמור ,המתכנן/יועץ/נותן השרות יתאם את עבודות הפרויקט נשוא הסכם זה עם
המומחה או מומחים אלו.
 .13המתכנן/יועץ/נותן שרות יחל בביצוע הפרויקט על פי הסכם זה מיד לאחר חתימת הסכם זה.
איחור בלוח זמנים לביצוע הפרויקט
 .14המתכנן/יועץ/נותן השרות יבצע את עבודתו ביעילות ובמהירות הראויה ובלוחות זמנים מתואמים עם
המזמין מעת לעת.
שינויים
 .15א .המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של בצוע הפרויקט שינויים כפי שיידרש
ע"י המזמין ו/או נציגו בכתב ובתנאי שדרישה זו אינה נוגדת את הכרתו המקצועית של
המתכנן/יועץ/נותן שרות ,בכל מקרה שיידרשו שינויים ע"י המזמין ו/או נציגו ,ואשר אינם נובעים
מליקויים בעבודתו ,יסוכמו התמורה והלו"ז עבורם בין הצדדים ,מראש ובכתב.
ב .למען הסר ספק מוסכם בזאת כי בכל שלב יהיה המזמין רשאי לצמצם או להגדיל את היקף
הפרויקט ולהודיע למתכנן/יועץ/נותן השרות בהודעה בכתב כי הוא מבטל את ביצוען של חלק
מעבודות הפרויקט אשר המתכנן/יועץ/נותן השרות התחייב לבצע על פי הוראות ההסכם על נספחיו
או מוסיף עליהם.
ג .במידה ונדרשו שירותי עזר הנדסיים ,יבוצעו ע"י המזמין ו/או יוזמנו ע"י המזמין לביצוע ע"י
המתכנן/יועץ/נותן השרות בכתב ובכפיפות למפורט בסעיף ( )15להלן .על מנת למנוע ספקות ,שירותי
עזר הנדסיים כוללים :בדיקות קרקע ,ביצוע סקרים וכו'.
 .16תמורה
א.

בתמורה לביצוע המלא וקיום כל התחייבויותיו של המתכנן/יועץ/נותן השרות על פי הסכם זה
במועדם מתחייב המזמין לשלם למתכנן שכר טרחה כמפורט בהצעה המצ"ב בנספח א' -במחירים
המפורטים לצידם (להלן " -התמורה") ,בתוספת מע"מ בשיעור שיחול ,אם יחול ,עפ"י הדין.

ב .מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה הינה סופית ומוחלטת והמתכנן/יועץ/נותן השרות לא יהיה
זכאי לכל תשלום שהוא מעבר לתמורה ,אלא כפי שנקבע בהסכם זה להלן.
ג .התמורה תשולם כנגד חשבונות שיוגשו וישולמו בתנאי תשלום שוטף ( 45 +ארבעים וחמישה) יום
ממועד הגשתם ,ולאחר שאושרו ע"י המזמין.

ד .מוסכם בין הצדדים כי המתכנן/יועץ/נותן השרות יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הנדסיים
ומשרדיים (להלן" :דמי טיפול") הכרוכים בפרויקט בסך  10%מההיקף הכספי של ההסכם הכולל
מע"מ .בעת הגשת כל חשבון מאושר לתשלום ע"י המתכנן/יועץ/נותן השרות  ,יקבל
המתכנן/יועץ/נותן השרות תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול בסך  10%מהחשבון המאושר.
התשלום יקוזז מהתשלומים למתכנן/יועץ/נותן השרות.
ה .התמורה איננה כוללת החזר בגין שירותי עזר הנדסיים אשר יוזמנו ע"י המזמין לביצוע ע"י
המתכנן/יועץ/נותן השרות כאמור בסעיף ( 14ג) ,עבור ביצוע של שירותי עזר שהוגדרו מראש
ב"הצעה".
 .17מבוטל
סודיות
 .18המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או
להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל מידע וחומר שיגיע אליו בעת ו/או בקשר עם
תכנון/הקמת הפרויקט ,ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם המזמין.
המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב בזאת שלא להשתמש במישרין או בעקיפין ,במידע או/ו במסמכים
או/ו בכל חומר שהוכן על ידו בקשר לפרויקט ו/או נמסר לו ע"י המזמין אלא ע"פ הוראת המזמין .כל
החומר אשר ייאסף ,ירוכז ,ייכתב ו/או יוכן לצורך ביצוע הפרויקט הינו רכושו הבלעדי של המזמין
ויעמוד לרשותו בכל עת.
המתכנן/יועץ/נותן השרות לא יעשה כל שימוש בחומר הנ"ל אלא באישור בכתב ומראש של המזמין
ובאישור מורשי החתימה מטעמו.
זכויות יוצרים
.19

(א) כל התוכניות ,השרטוטים ,הרישומים החישובים והמסמכים שיוכנו או יעשו ע"י המתכנן/
יועץ/נותן השרות במסגרת עבודתו או לשם ביצוע העבודה ע" הסכם זה הינם
רכושו של המזמין – מעת עשייתם – ולשימושו בפרויקט הנ"ל .האמור לעיל בסעיף זה יחול גם
במקרה של הפסקת שירותיו של המתכנן/יועץ/נותן השרות עבור המזמין בטרם הושלמה
העבודה.
(ב) למען הסר ספק מובהר כי גם זכויות היוצרים בתכניות והמסמכים הנקובים לעיל מוקנים
בזאת ע"י המתכנן/יועץ/נותן השרות למזמין וכי המתכנן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או
טענה ו/או תביעה אשר עניינה זכויות היוצרים במסמכים אלו.
(ג) המזמין יוכל לבצע שינויים בבצוע בפועל של הפרויקט ,באמצעות המתכנן/יועץ/נותן השרות
ותוך כדי תיאום אתו ,לרבות שינויים שיידרשו על ידי הרשויות הרלבנטיות במהלך הפרויקט.
למען הסר ספק בבצוע אותם שינויים ,המתכנן /יועץ/נותן השרות יהיה כפוף לדרישות
הרשויות ,כמפורט לעיל.

(ד) כמו כן ,למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת ,ובכלל זה ל אחר
הש למת העבודה ו/או הפסקתה מכל סיבה ש היא ,יהיה המזמין רשאי להכניס ו/או לבצע
שינויים כלשהם בעבודת ה מתכנן/יועץ/נותן השרו ת ו בפרויקט בכלל ,והכל לפי שקול דעתו
הבלעדי של המזמין ומבלי ש מתכנן/יועץ/נותן השרות יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין
השינויי ם כאמור .
אי תחולת יחסי עובד-מעביד
 .20מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור במסגרת היחסים בין המזמין למתכנן/יועץ/נותן השרות יחשב
המתכנן/יועץ/נותן השרות כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת
לשאת בכל המסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן שירותים למזמין לרבות תשלומי מס
הכנסה /ביטוח לאומי.
המתכנן/יועץ/נותן השרות מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו ועבודתו עפ"י הסכם זה תחול עליו
בלבד האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד
שיקרו או יגרמו לספק מטעמו ו/או לעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות
המתכנן/יועץ/נותן השרות עפ"י הסכם זה.
המתכנן/יועץ/נותן השרות מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאיו ,כדי ליצור בין המתכנן/יועץ/נותן
השרות ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד  -מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם
המתכנן/יועץ/נותן השרות לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של
המתכנן/יועץ/נותן השרות בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד  -מעביד.
כל התשלומים לעובדי המתכנן/יועץ/נותן השרות (לרבות אך לא רק שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר) תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע עבודת הפרויקט יחולו על המתכנן/יועץ/נותן השרות וישולמו על
ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן.
 .21עם סיום הפרויקט או עם סיומו של הסכם זה בכל דרך שהיא לרבות ביטולו ,ימסור המתכנן/יועץ/נותן
השרות למזמין את כל המסמכים המפרטים תכניות שהוכנו על ידו ו/או שקיבל מהמזמין ,כאשר
המסמכים מעודכנים ,ערוכים ,מסודרים וממוינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש
לעיין בהם.
למען הסר ספק ,מסירת המסמכים אינה פוטרת את המתכנן/יועץ/נותן השרות מהתחייבויותיו
הנובעות בהסכם זה ,אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת המסמכים.
אחריות וביטוח
 .22אחריות וביטוח המתכנן/יועץ/נותן השרות בגין הסכם זה יהיה כמפורט להלן:
א .המתכנן/יועץ/נותן שרות אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם למזמין או לכל צד שלישי עקב ביצוע
התחייבויות המתכנן/יועץ/נותן השרות על פי הסכם זה ,כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ו/או
מהפרה של כל חובה חקוקה ,ע"י המתכנן/יועץ/נותן שרות ו/או הבאים מטעמו.

ב.

המתכנן יהיה אחראי לכל נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף משפטי כלשהו
לרבות המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או עובדיו ו/או עובדי המתכנן/יועץ/נותן השרות

ג.

ו/או המועסקים על ידו ,אשר נגרמו עקב מעשה או מחדל רשלני ו/או מהפרה של חובה חקוקה ע"י
המתכנן/יועץ/נותן השרות ו/או הבאים מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע התחייבויות המתכנן/
יועץ/נותן שרות עפ"י הסכם זה.

ד.

מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן עפ"י כל דין ,ועפ"י הסכם זה ,יסדיר המתכנן את הביטוחים
המפורטים להלן ,בחברת ביטוח ,בסכומים ובתנאים כמפורט בנספח ב' על כל חלקיו ,המצ"ב
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ה.

תנאים מיוחדים לכל ביטוחי המתכנן/יועץ/נותן השרות:
( )1על המתכנן/יועץ/נותן השרות להחזיק בתוקף את כל הביטוחים כאמור בסעיף  21ג' לעיל
במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף ,ובמשך כל התקופה לאחר מכן.
( )2המתכנן/יועץ/נותן השרות ימציא למזמין אישור על קיום ביטוחי המתכנן/יועץ/נותן
השרות ,בנוסח המצורף להסכם זה ו/או על הארכת תוקפם כנדרש.
( )3המתכנן/יועץ/נותן השרות מתחייב לבצע את הביטוחים כאמור בסעיף  21ג' לעיל לפני
החתימה על הסכם זה ,ולהמציא למתכנן באותו זמן אישור על ביצוע הביטוחים כאמור,
על גבי נספחים ב' 1-ו-ב' .3-לעיל להסכם זה.
( )4המתכנן/יועץ/נותן השרות יצרף את המזמין לכל הביטוחים כמבוטח נוסף וכן יכסה את
המזמין בפני כל תביעת שיבוב.

הסבה
 .23הסכם זה נערך עם המתכנן/יועץ/נותן השרות בלבד הוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו ,כולו או
מקצתו ,לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר .העביר
המתכנן/יועץ/נותן השרות זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,או מסר את ביצוע
הפרויקט ,כולו או מקצתו לאחר ,יישאר הוא אחראי למילוי כל חובותיו על פי הסכם זה.
הבאת ההסכם לידי גמר
 .24הסכם זה יהא בתוקף למשך _______ חודשים .נוכח העובדה כי הסכם זה מבוסס על יחסי אמון
אישיים ,יהיה רשאי המזמין או המתכנן/יועץ/נותן השרות בכל עת ומכל סיבה שתראה לו ומבלי שיהא
חייב לנמק להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר בהודעה בכתב של  30יום מראש .נתן המזמין
הודעה כאמור ,יהיה המתכנן/יועץ/נותן השרות זכאי לשכר טרחה בגין הפעולות שבוצעו על ידו בפועל
עד לאותה עת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המתכנן/יועץ/נותן השרות לא יהיה אחראי לעבודה
באם יימסר המשך ביצוע הפרויקט למבצע אחר.
 .25הובא הסכם זה לידי גמר כאמור בסעיף  23לעיל ולאחר מכן היה בדעת המזמין להמשיך בביצוע
הפרויקט או חלק לפי העניין ,רשאי המזמין למסור את המשך ביצוע הפרויקט לכל מתכנן/יועץ/נותן

שרות שייבחר על ידו ולהשתמש לצורך זה במסמכי העבודה כולם או מקצתם ,כראות עיניו ללא כל
תמורה ,שכר או פיצוי למתכנן/יועץ/נותן השרות.
 .26מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,יעביר
המתכנן/יועץ/נותן השרות למזמין כל תכנית חישוב ,תיאור וכל מסמך או חומר שנמסר לו ,על ידי
המזמין ,או שהוכן על ידי המזמין במסגרת הסכם זה כפי שהיו ביום סיום ההסכם.
 .27הפר מי מהצדדים התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,יפצה את הצד השני בעד כל נזק או הפסד
שנגרמו למזמין או לכל צד ג' כתוצאה מההפרה האמורה .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה
הנפגע זכאי לקבל נגד המתכן/יועץ/נותן השרות וכל סעד משפטי לפי כל דין.
בנוסף לאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה יהיה הנפגע רשאי לבטל הסכם זה אם המפר הפר אחת או
יותר מהתחייבויותיו והמפר לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת הצד הנפגע תוך
פרק הזמן שנקבע בהתראה.
בוטל ההסכם כאמור לעיל ,ישלם המזמין למתכנן/יועץ/נותן השרות את השכר המגיע בעד אותו חלק
מביצוע עבודות הפרויקט שבוצע ע"י המתכנן/יועץ/נותן השרות ואושר על ידי המזמין עד לביטול
ההסכם.
המזמין יהיה פטור מלשלם למתכנן/יועץ/נותן השרות כל שכר ,תמורה או פיצוי כלשהו בעד שימוש
בתכניות וכל יתר המסמכים הקשורים בעבודותיה אם השימוש הוא לגבי נשוא הסכם זה.
 .28אם המתכנן/יועץ/נותן השרות פשט רגל או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית ייחשב הדבר כאילו
ההסכם בוטל ע"פ סעיף  26לעיל והצדדים ינהגו כאילו הודיע המתכנן/יועץ/נותן השרות למזמין שאין
ברצונו לבצע את הפרויקט.
 .29שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה של
הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש מי מהצדדים של אחת או יותר
מזכויותיו ,לא יחשבו כוויתור על זכות כלשהי ,ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן אישר
זאת לצד השני בכתב.
 .30על הפרת הוראות הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970 -
 .31כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.
ולראיה באנו על החתום:

המזמין ,רשות ניקוז כינרת

המתכנן/יועץ/נותן השרות

נספח ב' להסכם– ביטוחי היועץ
לצורך נספח זה בלבד:
הגדרת "המזמין" :רשות ניקוז כינרת ו/או עובדיה ו/או מנהליה.
הגדרת" "היועץ" :כהגדרתו בהסכם.
מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י היועץ אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט
ביטוחי היועץ והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי היועץ לעמוד
בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות
במפרטי הביטוח של היועץ כמפורט בנספח זה .על היועץ יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר
באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.
 .1מבלי לגרוע מאחריות היועץ על-פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,מתחייב
היועץ לערוך ולקיים ,על חשבונו ,וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,החל מיום
תחילתה כולל עד גמר תקופת הפעילות ו/או השירותים ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  2להלן וכן
בנספח ב' ,1-אישור קיום ביטוחים  -המצורף ומסומן ,המהווה חלק בלתי מהסכם זה (להלן" :אישור
קיום ביטוחי היועץ") ,על כל תנאיהם ,בחברת ביטוח מורשית כדין ,ובתנאים אשר לא יפחתו מן
המפורט להלן (להלן בהתאמה" :ביטוחי היועץ"):
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית ,יחזיק היועץ בביטוח כל עוד
קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ 7 -שנים ממועד סיום ההתקשרות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לבקשת המזמין ,היועץ מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את
ההתחייבויות החוזיות.
 .2ביטוחי היועץ:
 2.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות היועץ על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו
של אדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן לשירותים.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר :אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל
או משקה ,וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 2.2ביטוח חבות מעבידים
המבטח את חבות היועץ על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם  ,1980 -כלפי עובדי היועץ בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי
מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם .הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות
עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל והיועץ אינו מעסיק עובדים ,היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות
מעבידים כמפורט לעיל וכן באישור קיום ביטוחי היועץ ,ובמקרה כזה היועץ מתחייב להמציא
לידי מוריה הצהרת אי העסקת עובדים חתומה בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ב'3-
המהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה.
 2.3ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות היועץ על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת

הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד היועץ ו/או עובדיו
ו/או מנהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו ,בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים.
למען הסר ספק ,הביטוח מכסה גם אובדן שימוש ,חריגה מסמכות בתום לב ,וכן נזקים פיננסיים
שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.
הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  6חודשים מתום תוקף הביטוח.
התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע הפעילות ו/או מתן
השירותים.
 .3ביטוחי היועץ יכללו ,בין היתר ,את ההוראות הבאות:
 3.1ביטוחי היועץ (למעט ביטוח אחריות מקצועית) ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל
נוסח מקביל לביט.
 3.2המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו ,וכן כלפי כל אדם או גוף
שהמבוטח ו/או המזמין התחייבו בכתב לשפותו ,אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 3.3הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו והמבטח
מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.
 3.4חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת ,אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח
והמבוטח ע"פ דין.
 3.5היועץ לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי היועץ.
 3.6הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו
לקבלת שיפוי.
 .4היועץ מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה ,והוא מתחייב ,בין היתר ,לשלם את
דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות ביטוחי היועץ תחודשנה מעת לעת ,לפי
הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית
כאמור בסעיף  1לעיל ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים
ולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה.
 .5ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,מתחייב היועץ להמציא למזמין ,בתוך  15יום ממועד חתימת
ההסכם ,או לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד תחילת הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה את
אישור קיום ביטוחי היועץ ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום
ביטוחי היועץ המעודכן בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ,מדי שנת ביטוח ,למשך כל תקופת
ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם (לעניין ביטוח אחריות מקצועית ,מתחייב היועץ להמשיך
ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  1לעיל).
היועץ מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של
היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .6מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות
ו/או לפצות את המזמין ו/או את מי מהבאים מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שהיועץ אחראי לו על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 .7המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אישור קיום ביטוחי היועץ כאמור לעיל ,והיועץ מתחייב
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא
האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .היועץ מצהיר ומתחייב ,כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו כל חובה ו/או
כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
 .8העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדק המזמין את
אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 .9מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי היועץ הינה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חובתו לפי הסכם זה .היועץ
מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או כלפי מי מהבאים
מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי
הביטוחי שהוצא על ידו.
 .10בכל הקשור ליועצי מחשוב ו/או מידע ו/או סייבר ,המזמין שומר על זכותו לדרוש ביטוחי סייבר
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .11בכל פעם שמבטח היועץ יודיע ליועץ ו/או למזמין כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור קיום ביטוחי היועץ ,מתחייב היועץ לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי
לרעה בביטוח כאמור.
 .12היועץ פוטר בזה את המזמין ו/או את מי מהבאים מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם
לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו ו/או באחריותו של היועץ ו/או לרכוש
כלשהו המשמש את היועץ לצורך ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים ו/או בגין נזק תוצאתי ,בין אם
נערך ביטוח ובין אם לא נערך (ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או
הפרת תנאי הפוליסות) ,והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור .פטור זה
לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 .13היועץ מתחייב ,כי בהתקשרותו עם יועצים ו/או מתכננים ו/או נותני שירותים אחרים ,לרבות קבלני
משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע הפעילות ו/או השירותים נשוא הסכם זה ,הוא יהא אחראי לכלול
בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו היועצים ו/או המתכננים ו/או נותני השירותים האחרים ו/או קבלני
המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים בהתאם לאופי פעילותם ,וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם היועץ .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי לקבלני
המשנה כאמור לעיל ,מוטלת על היועץ.
 .14יובהר כי על היועץ חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך .אישור
הביטוח המצורף הינו דוגמא אשר יש לפעול לפיה.
 .15סעיפים  1-13לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י היועץ תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.

נספח ב' – 1אישור קיום ביטוחי היועץ
תאריך הנפקת האישור )(DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע 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 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור *

המבוטח

אופי העסקה *

מעמד מבקש האישור *

שם

שם

☐ נדל"ן

☐ משכיר

☒ שירותים

☐ שוכר

☐ אספקת מוצרים

☐ זכיין

☐ אחר....... :

☐ קבלני משנה

רשות ניקוז כינרת ו/או עובדיה ו/או מנהליה
ת.ז /.ח.פ.

ת.ז /.ח.פ.
501800031

מען

☒ מזמין שירותים

מען

☐ מזמין מוצרים

ראש פינה ,אזור תעשייה צח"ר ,רח'
יהלום  ,6ת.ד ,665 .מיקוד 1231400

☐ אחר:

כיסויים
גבול האחריות /סכום
הביטוח

סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך סיום
סכום

מטב
ע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307הרחבת צד ג' –
קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור

צד ג'

ביט______:

2,000,000

₪

 315כיסוי לתביעות המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח – מבקש
האישור
 322מבקש האישור מוגדר
כצד ג' בפרק זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור

חבות מעבידים

20,000,000

ביט______:

₪

 319מבוטח נוסף -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור

תאריך
רטרו:
אחריות מקצועית

2

______
_

₪

 321מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח – מבקש
האישור
 325מרמה ואי יושר עובדים
 326פגיעה בפרטיות
 327עיכוב/שיהוי עקב
מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי (6
חודשים)

פירוט השירותים

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

 – 038יועצים  /מתכננים – 040 ,מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי – 086 ,שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי) – 082 ,שירותי ניהול024 ,
יש למחוק את המיותר-– הכנת מכרזים נהלים והנחיות – 084 ,שירותי פיקוח ובקרה
ביטול  /שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור

המבטח:

 2גבולות האחריות ייקבעו על פי הטבלה המסומנת כנספח ב' ,2המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח ב'- 2-טבלת גבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית

רשימת
המקצועות

סיווג א

סיווג ב

סיווג ג

₪ 1,000,000

₪ 2,000,000

₪ 4,000,000

גבולות אחריות למקרה
ולתקופה

גבולות אחריות למקרה ולתקופה

גבולות אחריות למקרה
ולתקופה

אדריכל נוף

חשמל ותאורה

קונסטרוקציה

מודד

אלומיניום

ניהול פרויקטים

אקוסטיקה וסביבה

מים ביוב אינסטלציה

אדריכלות

נגישות

גיאולוגיה

ייעוץ קרקע

בטיחות

איטום

תאורה לרבות דקורטיבית

מעליות/דרגנועים /מסועים

אגרונום

הידרולוגיה

מיגון

הבטחת איכות

בנייה ירוקה

שמאות

תרמי

כמאות

יועץ סביבתי

סוקר תשתיות

קרינה

תיאום מערכות

מיזוג אויר/אוורור

יועץ משפטי

לוחות זמנים

תכנון תנועה ורמזורים

אקולוגיה

תכנון מערכות רטובות לתשתיות
תחבורתיות
תכנון כבישים ו/או ניקוז לרבות
גשרים ומנהרות
תכנון תשתיות רמזורים ותקשורת
תכנון מערכות בקרת תנועה

נספח ב'3-
הצהרת אי העסקת עובדים
לכבוד
תאריך
רשות ניקוז כינרת ו/או עובדיה ו/או מנהליה
_____________

א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת אי העסקת עובדים
א .הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכם שבנדון אינני מעסיק
עובדים.
ב .מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים ,לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח
שערכתי.
ג .הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון ,אערוך את ביטוח
חבות מעבידים.
ד .בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל ,הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא
לכם נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מההסכם שבנדון.
ולראיה באתי על החתום
בכבוד רב
.................................
(שם המצהיר)

.............................................
(חתימת המצהיר)

...............................
(תאריך)

נספח 5
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
במקרה שהמציע הינו תאגיד –ימולא גם על ידי מורשי החתימה מטעמו וע"י כל אחד ממנהליו ומבעלי
השליטה בו
אני הח"מ ___________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,למעט עבירות תעבורה ,וכי לא מתנהלים
נגדי או נגד נושא משרה המועסק על ידי הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך.
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורה ושירותים),
תשי"ב –  ;1952פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו –  ;1975חוק הפיקוח על
המטבע ,תשל"ח –  ;1978סעיפים  290עד  383 ,297עד  414 ,393עד  438לחוק העונשין ,תשל"ז – ,1977
למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א –  1981ו/או בעבירות שיש עמן
קלון.
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בביצוע עבירה ו/או עבירות המנויות לעיל ,ואולם חלפו לפחות  10שנים מיום מתן
גזר הדין.
ולראיה באתי על החתום
________
תאריך

________________
שם פרטי ומשפחה

_________
תפקיד

__________________
חותמת וחתימה

אישור
אני הח"מ ________ עו"ד מאשר כי ביום ____________ הופיע בפניי ה"ה ____________ אשר זיהה
עצמו באמצעות ת.ז ______________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על הצהרה זו.

__________________
חתימה וחותמת

_______________
תאריך

