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 החקלאיים שבבעלות פרטית לשטחים  חקלאית   מתאר הכנת תכנית     
 בית ג'ןועצה מקומית מ  

 

 

 מבוא (1

הצעות למתן שירותי  )להלן "המועצה"( מזמינה בזאת   בית ג'ןמועצה מקומית  1.1

 .  21904ג/   כניתוה שינוי לת המהוו חקלאית  מתארתכנון להכנת תכנית 

כיגד מ  הצ המוע 1.2 התכנון    ישה  ידי  תהליך  על  נעשה  המועצה  הפרויקט 

נעש וזיי .  המקומית ובתוכנית  בתכנון  והטיפול  ההיגוי  התוכנית,  ידי  ם  על  ה 

 . עצה מנהל הפרויקט שייבחר ע"י המו באמצעות  ןבית ג'צה המקומית המוע

 

 

 תנאים מקדמיים להגשת ההצעה  (2

ותק  י בתכנון ערים,  נש   ארוכדין ו/או בעל ת  י רשום ורשו  ל המציע הינו אדריכ 2.1

של   מוכח  לפחות    10מקצועי  ת    עריכה, בהכנה  , שנים  של     כניות ו והובלה 

 .  עד שלב מתן תוקףאר חקלאיות מת

וקידם  המציע   2.2 הפחות  תכנן  בשטח  ו ת  10לכל  מפורטת  ברמה  מתאר  כניות 

אחרונות. כאשר תכנית אחת לפחות  השנים ה  10  -נם בדו  3,000  -מצטבר של כ

עדים עד  לב הכנת המסמך יכנית משוונם כולל ליווי התד   350  בשטח של הנה  

 למתן תוקף ע"י מוסדות התכנון.  

ה  2.3 ההצעה  על  הגשת  למועד  נכון  המעסיק  מיומן,  אדם  כוח  בעל  להיות  מציע 

מהנדסים עו  6לפחות   כגון  מקצועיים  הכשרה    בדים  בעלי  הנדסאים  או 

נוף   בהיקף משרה מלמתאימה בתחום האדריכלות  כלהמועסקים  ,  אחד  אה 

מת וניסיון    2  םכואשר  ידע  בעלי  מתכננים  שהינם  מלאה  במשרה  עובדים 

 יכלות נוף. כל אחד בתחום האדרנים ש  10של לפחות  מקצועי 

הנדרשים   2.4 הכספיים  המשאבים  את  להעמיד  יכולת  בעל  להיות  המשתתף  על 

ם ובעל האמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים, לרבות  למתן השירותי

ר כי בגדר "עובדים" לצורך סעיף זה ימנו במציע  יובה  כו'.ת וונרישיו תוכנות ו

או השותפות  ש בעלי התאגיד  גם  או שותפות  תאגיד  שובלב   הינו  אכן  ד  אלה 

 מועסקים על ידי המשתתף בתפקידים כאמור. 
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שמתקיי 2.5 מי  להיות  המציע  סעיף  על  תנאי  בו  גופים    2מים  עסקאות  לחוק  ב' 

התשל"ו  ציב תבדב  1976וריים  זרים  כשם  שלור  עובדים  והעסקת  מינימום  ר 

 . נאי זהכדין, המשתתף יחתום על תצהיר להוכחת עמידתו בת 

רים בהתאם לחוק עסקאות גופים  פסהמציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול   2.6

 . 1976ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו ניהול חשבונובוריים )אכיפת צי

 ן עוסק מורשה כדין. שיויר ל בע  ואהמציע ה  2.7

ו  נדרשים להוכחת עמידת הצרף את כל האישורים ו/או המסמכים  ל  עמציה  על 2.8

 בתנאים המקדמיים.  

רואה חשבון המעיד    רובמידה והמציע הינו תאגיד, יש לצרף להצעה גם איש  2.9

זכות  בעלי  התאגיד.    על  בשם  או משרדים  החתימה  תאגידים  ומספר  במידה 

במשות להגיש  צוות  צהף  מעוניינים  ראש  לקבוע  נדרש  את  שיגי   תכנוןעה,  ש 

על כל שאר   יה אחראי מולו גם ייחתם החוזה. ראש הצוות יהו וההצעה בשמ 

 והסדרי התשלום.  צעתו(ם בה)שנכלליהיועצים

 

 

 הרות והב תסתירו (3

  ' אינג המועצה    מהנדסעוזר  נות ליש להפ  הנוגעות להזמנה זו ונספחיהשאלות   3.1

גאנם    ס בפק   וא    handasa3@beit-jann.muni.il  באמצעות המייל   ביסאן 

לתאריך    .9802240-04 עד  אלה  שאלות  להעביר    12:00שעה    2021/12/28יש 

 לכל המציעים.  הסרנ ז ותימבמרוכ  התשובות תינתנ ה

סמכי ההזמנה שינויים ותיקונים, מכל  יס במנכ המועצה רשאית, בכל עת, לה 3.2

ו נוסף  ו/או מידע  מסמך הבהרות  ו/או לשלוח למציעים  שהוא,  וסוג    וא /מין 

הוראות או  לנוס  דרישות  הפות  במסאלו  לפי  כלולים  וזאת  ההזמנה,  מכי 

ובה לשאלות המציעים ובין ע"פ  בתש   שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין

 או ועדות התכנון והבניה.  דרישות מנהל התכנון 

 

 ערבות וביטוח   (4

חת  בהיקף שלא יפ  המציע יגיש אישור לגבי קיומו של ביטוח מקצועי רלוונטי, 4.1

יידרתקופהול  הרלמק   $ מיליון    1מ   מבטח   ש.  ביצוע    בעבור  ביטוח   אישור 

 עבודה זו.  
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ות  ברלקיום ההצעה )ע   ה )כתנאי לדיון בה( ערבות בנקאיתהצע המציע יצרף ל 4.2

 ע. י₪ כולל מע"מ מחשבונו של המצ  00010,שה( בסך הג

יידר 4.3 החוזה  חתימת  ל  שעם  למסור  בסך  המציע  ערבות     ₪   100,000מועצה 

 .  החוזהתנאי פי  בטחת ביצוע העבודה עלה לשם

 

 מועד הגשת ההצעות  (5

הי 5.1 ההצעות  להגשת  האחרון  ביום  המועד  שעה      2202/01/06  'הנו    0051:עד 
  ן בני שב  מזכירת המועצה גב' פדוה דבורחדר  צאת ב אשר נמ  בתיבת המכרזים

 .  1, קומה  בית ג'ןהמועצה המקומית 

ת  יבלתלהגיש ידנית  יש מסמכי ההזמנה  את המעטפה הסגורה הכוללת את כל 5.2
מכרזכא  ,םיהמכרז המעטפה  גב  על  לציין  יש  תב"ע    1202/14מס'    מור. 

אישור    חקלאית ושולקבל  תאריך  המעטפה  לגבי  מסירת  ממזכירת  עת 
 המציע או סימן המעיד על זיהויו. על המעטפה את פרטי  יין צלאין  .המועצה 

בדואר או בכל  משלוח ההצעה    .הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל 5.3
 ל ויגרום לפסילת ההצעה.  קביתלא רת חא דרך

הזכ 5.4 את  לעצמה  שומרת  המועצה  לעיל,  באמור  לפגוע  ו/או  מבלי  לדחות  ות 
   ת.להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעו 

 

 כהאופן קביעת המציע הזו (6

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה   6.1

 שהיא.  

ה חירלב  המועצהשיקולי  במסגרת   6.2 פי  הז ה  הצעת  על  ההצעות  תבחנה  וכה, 

ול בהצעתו את כל  על המציע לדאוג לכל  .המסמכים שיוגשו לבדיקת המועצה

הנדרשות האס שה   ,לדעתו  ,מכתאות  תקב ומבמטרה  התמונה  עצה  את  ל 

 מנה והטובה ביותר של איכויות ויכולות המציע וצוותו.  הנא

 

הרגילות  דה  עבוה  עותבש  דסהבמשרדי אגף הנמסמכי המכרז ניתן לרכוש    את.  7

תשלום   סה"כ  תמורת  של   ₪   3500על  הגביה  במחלקת  המועצה    שיושלמו 

בשום יוחזרו  לא  אשר  המע   . מקרה  המקומית  קבלה  להצעה  לצרף  על  יש  ידה 

 .סמכי המכרזרכישת מ 

 

 בכבוד רב,

 םראדי נג'עו"ד 

 בית ג'ן ראש מ.מ 
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 14/2021ס' ז ממכר

 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון

 בית ג'ן- מתאר חקלאית ת כנית הכנת

 

 מבוא ( 1

מקומית   1.1  גמועצה  "ה  ן'בית  ליזום  )להלן  מעוניינת  ממועצה"(,  תכנית  תאר הכנת 

 . שבתחום שמורת טבע הר מירוןבקרקעות בבעלות פרטית של תושבי בית ג'ן   חקלאית

 

 נם דו    0,0001-ת"(, בשטח של כ)להלן "התוכני   מתארמטרת העבודה היא הכנת תכנית   1.2 

 וכן את כל הנספחים שיש להכין ולצרף למסמכי התוכנית. 

   

להזמנה   ’בנספח א   מתאריהמועצה מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תכנון   1.3 

התכנרות "שי)להלן   שבמס י  לפירוט  בהתאם  והכל  לההזמנה    מכיון"(,  היצזו  צעות ע 

"ההזמנה"(. מב  )להלן  ההמועצה  לקבל  למקשת  שצעה  כולל תכנו  ירותי תן  מלאים,  ן 

ה  צוות   כל  הת    יועציםשיכלול את  לאישור  זו. כנית  והנדרשים  בהזמנה  שיפורט  כפי 

ה לביצוע  בהסכם  תתקשר  שהוא  המועצה  אחד,  מציע  עם  בעל   יכלאדר תוכנית  ו/או 

שני   יהישא   ם, עריבתכנון  תואר  התכנון  צוו  ראש  ה ר  יהיה ת  ואשר  "המציע"(,  )להן 

ור להצעה זו ובהמשך, במידה ויבחר, לשירותי התכנון  שכל הקצה באחראי בפני המוע

 במלואם.  

 

לעצ 1.4  שומרת  ההזמנההמועצה  את  לבטל  הזכות  את  בהזמנה   מה  לצאת  הזכות  ואת 

בצעו כולו או ו/או לא ל  וזה תום על החלח  ע הצעות בעניין שבנדון ו/או לאהציחוזרת ל

ו/  לשנות את החוזמקצתו,  לפני  או  עד לחתימתו  חיב  חרי ו אא ה בכל שלב  רת החוזה 

תהיה  לא  למציעים  כאשר  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  וזאת  הסופית, 

 הוא בעניין זה.  ג שכלפי הרשות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סו 

 

. מיתמקוה  המועצה  הפרויקט נעשה על ידי    ליוויך התכנון והליגישה כי תמד   המועצה 1.5 

זו, התכ צוו  במסגרת  והתוכנית  שלבינון,  ת  כללי    הביצוע  פי  על  ובקרה  אישור  יעברו 

ם התוכנית, ההיגוי והטיפול בתכנון ובתוכנית נעשה על ידי  וז י. יחד עם זאת, יהתכנון

 המועצה. ע"י נה  ויקט שימובאמצעות מנהל הפר בית ג'ןהמקומית   עצההמו
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 כי ההזמנה מסמ ( 2

 ים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה:מהוו ,מך זהמס ת בו אים, לרים הבהנספח  2.1 

 תשריט איתור המקום - 'נספח א  2.2 

 תשלום התוצרים ושלבי  ה,  ניםלוחות הזמ פירוט שירותי התכנון,   - ' נספח ב 2.3 

 ציע טופס הצהרת המ - 'נספח ג  2.4 

 ההצעה הכספית  - ' ח דפנס 2.5 

 ם עציוות היצו ו יעלהצגת המצות וצעטבלאות מ  - 'נספח ה 2.6 

 הסכם תכנון   -ו' נספח   2.7 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז  -ז'  נספח 2.8 

 נוסח ערבות לביצוע    - 1-נספח ז'  2.9 

 אישור קיום ביטוחים  -' חנספח   2.10 

 

 ההצעה  תנאים מקדמיים להגשת ( 3

ותק  ים,  שני בתכנון ער   ארכדין ו/או בעל תו   ירשום ורשו   ל המציע הינו אדריכ  3.1  

של    קצועימ לפחות    10מוכח  ת    עריכה, בהכנה  ,שנים  של  אר  מת    כניותווהובלה 

 . עד שלב מתן תוקף חקלאיות 

וקידם  המציע    3.2 הפחות  תכנן  בשטח  ות   10לכל  מפורטת  ברמה  מתאר  כניות 

אחרונות. כאשר תכנית אחת לפחות הנה  השנים ה  10  -נם בדו   3,000  -מצטבר של כ

של   כול   350בשטח  לדונם  משוהת יווי  ל  יכנית  המסמך  הכנת  למתן  לב  עד  עדים 

 תוקף ע"י מוסדות התכנון.  

ה  3.3 ההצעה  על  הגשת  למועד  נכון  המעסיק  מיומן,  אדם  כוח  בעל  להיות  מציע 

מהנדסיםעו  6לפחות   כגון  מקצועיים  מתאימה    בדים  הכשרה  בעלי  הנדסאים  או 

  2  םכור מתאש  ,המועסקים בהיקף משרה מלאה כל אחדבתחום האדריכלות נוף  

מקצועי   וניסיון  ידע  בעלי  מתכננים  שהינם  מלאה  במשרה  לפחות  עובדים    10של 

 יכלות נוף. כל אחד בתחום האדר נים ש

הנדרשים    3.4 הכספיים  המשאבים  את  להעמיד  יכולת  בעל  להיות  המשתתף  על 

השירותי לרבות  למתן  השירותים,  למתן  הנדרש  כל  לביצוע  האמצעים  ובעל  ם 

הינו  ר כי בגדר "עובדים" לצורך סעיף זה ימנו במציע ש יובה   וכו'.ות  תוכנות ורישיונ

אלה אכן מועסקים על  ד שובלב   תאגיד או שותפות גם בעלי התאגיד או השותפות  

 ידי המשתתף בתפקידים כאמור.

שמתקיי 3.5 מי  להיות  המציע  סעיף  על  תנאי  בו  גופים    2מים  עסקאות  לחוק  ב' 

התשל"ו  ציב שבדב  1976וריים  תשלום  והמינימ כר  ר  זרים  עסום  עובדים  קת 

 . נאי זהכדין, המשתתף יחתום על תצהיר להוכחת עמידתו בת

רים בהתאם לחוק עסקאות גופים  פס המציע הינו בעל אישורים כדין על ניהול    3.6

 . 1976ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו ניהול חשבונובוריים )אכיפת צי

 ן עוסק מורשה כדין.שיו יר ל בע ואהמציע ה 3.7

ו  נדרשים להוכחת עמידתהלצרף את כל האישורים ו/או המסמכים    מציעעל ה   3.8
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 בתנאים המקדמיים.  

רואה חשבון המעיד על    רובמידה והמציע הינו תאגיד, יש לצרף להצעה גם איש   3.9

במידה ומספר תאגידים או משרדים מעוניינים  החתימה בשם התאגיד.    בעלי זכות

במשות לקבועצ הף  להגיש  נדרש  צוורא  עה,  תכנ ש  שיגית  בשמו  ון  ההצעה  את  ש 

ם  )שנכלליעל כל שאר היועצים  יה אחראימולו גם ייחתם החוזה. ראש הצוות יהו

 והסדרי התשלום. צעתו(בה

 

 סתירות והבהרות (4

ונספחיהוגנהשאלות   4.1  זו  להזמנה  להפ  עות  ליש    אינג' המועצה    מהנדס עוזר  נות 

גאנם המייל  ביסאן  בפקס     handasa3@beit-jann.muni.il באמצעות  -04או 

אל  .9802240 שאלות  להעביר  עד  יש  תינתנ ה  12:00שעה    28.12.2021ה    התשובות 

 לכל המציעים.   הסרנ מז ותיבמרוכ

 

במסמכי 4.2  להכניס  עת,  בכל  מזמ הה  המועצה רשאית,  ותיקונים, מכל  שינויים  ין  נה 

  ות אוו/או דריש  וסף ע נמציעים מסמך הבהרות ו/או מידלשלוח ל  וסוג שהוא, ו/או 

, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ת נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההזמנהוהורא

ב  בבין  ובין  לשיוזמתה  המציעים,תשובה  דרישות    אלות  ע"פ  התכנון  ובין  ועדות 

 .  המועצהקט שימונה ע"י  ויפר ה לומנה  והבניה

 

 התמורה (5

 

התכנ 5.1  שירותי  לביצוע  המועבתמורה  תשלם  הון,  את  למציע  ורטת  המפ  מורהתצה 

 התמורה"(.  " לן להשלעיל(. ) 2.5על פי נספח ד )סעיף    בהצעתו הכספית,

 על המציע למלא בנספח ד' להזמנה זו את התמורה המבוקשת על ידו.   5.2 

כוללת   תזאב  רמובה 5.3  התמורה  שירותי  כי  לביצוע  הדרוש  כל  כל  ת  את  פי  על  כנון 

, שירותי  ושת ככל שיידרדפסות והוהיועצים, העתק, לרבות שכ"ט  מסמכי ההזמנה

במישרין   הקשורה  הוצאה  וכל  בשליחים  והצוות  עקיפאו  המציע  לעבודת  ין 

   .לבין המציע  ל פי החוזה אשר ייחתם בין המועצהו, וכן עהמקצועי של

 יהיו כאלה במהלך העבודה.  ר אגרות במידה ו ול הוצאות עבוהתמורה לא תכל  5.4 

 

 טוח ערבות ובי (6

 

  1-חת מיגיש אישור לגבי קיומו של ביטוח מקצועי רלוונטי, בהיקף שלא יפיע  צמה 6.1 

 עבודה זו.   עבור ור מבטח ביטוח ביצועאיש  שמיליון ₪ למקרה ולתקופה. יידר

יצר 6.2  )כתהצל  ףהמציע  בעה  לדיון  ההצעה  נאי  לקיום  בנקאית  ערבות  )ערבות  ה( 

 ע. ישבונו של המצ כולל מע"מ מח ₪ 00010,הגשה( בסך 

יידר 6.3  החוזה  חתימת  בסך    ש עם  ערבות  למועצה  למסור  לשם     ₪   0,00010המציע 

 בטחת ביצוע העבודה על פי תנאי החוזה.  ה
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 אופן הגשת ההצעה  (7

 כוללת: א הישהמציע יגיש הצעתו כ

 

   בכל עמוד ועמוד.יה כשהם חתומים זו על נספחנה הזמ 7.1 

 פח ד'.  ה כספית על פי נסהצע 7.2 

 ציע על פי נספח ג'. ת המהצהר 7.3 

צועי שהוא מציע לצרף אליו  הצוות המק  ושל  מציעסיון המקצועי של הינהפירוט   7.4 

 . םבנספח ה' בליווי המסמכים הנדרשי לשם ביצוע התכנון, 

 ם וחתום על ידי המציע.  מלא בפרטים הנדרשי שהוארת כחוזה מסג 7.5 

 חוק. ור על ניהול ספרים כן אישה, וכציע עוסק מורשאישורים על היות המ 7.6 

מורש  7.7  לגבי  אישור  וכן  התאגדות  תעודת  יצרף  תאגיד,  הוא  והמציע    הבמידה 

 . החתימה של התאגיד

היועצי  7.8  של  הסכמה  המכתבי  והמתכננים וע קצמם  מאשרים    יםצועי המק  יים  אשר 

ה ולהשתתפותאת  ההצעה  לתנאי  כמפורסכמתם  התכנון  בצוות  בהצעהם    -זו  ט 

 .  וט שמי ואופן יצירת קשר עמםירפ  וללכ

 ₪ כולל מע"מ. 20,000בסך  -' פח זבנס  ערבות הגשה בנוסח שמופיע 7.9 

 

 

 מועד הגשת ההצעות: (8

 

ביום   8.1  הינו  ההצעות  להגשת  האחרון  שע  2202/01/06  ,'ההמועד     0051:  ה עד 

ת  מקומיהמועצה ה  ןי ינבבש  מזכירת המועצהחדר  ב  שר נמצאתא  יםבתיבת המכרז

   . 1, קומה בית ג'ן

יש   8.2  ההזמנה  מסמכי  כל  את  הכוללת  הסגורה  המעטפה  לתיבת  לאת  ידנית  הגיש 

מכרז כא  ,המכרזים המעטפה  גב  על  לציין  יש  חקלא  1220/14מס'    מור.    ית תב"ע 

אין לציין על    .צהועהמ   ולקבל אישור לגבי תאריך ושעת מסירת המעטפה ממנכ"ל

 יד על זיהויו. המע מן סיהמציע או  רטיהמעטפה את פ

דרך  משלוח ההצעה בדואר או בכל    .עה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבלצה 8.3 

 פסילת ההצעה.  אחרת לא יתקבל ויגרום ל

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 
 

  יך רמבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להא

   ות.גשת ההצעת המועד האחרון להא
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 ציע הזוכה המ קביעתאופן  (9

 

או   9.1  ביותר  הנמוכה  הכספית  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  הצעה  אין  כל 

 יא.  שה

פי   9.2  על  ההצעות  תבחנה  הזוכה,  ההצעה  לבחירת  המועצה  שיקולי  במסגרת 

המועצה לבדיקת  שיוגשו  לכל  . המסמכים  לדאוג  המציע  כל  בהל  ו על  את  צעתו 

הנתהאסמכ לדעתואות  הת  עצהשהמו  במטרה  ,דרשות  את  הנאמנהתקבל    מונה 

 וותו.  והטובה ביותר של איכויות ויכולות המציע וצ 

 

 ה האיכותית ייבדקו בין היתר הקריטריונים הבאים: הבדיק במסגרת 9.3 

ניסיון בעריכת   וכישורים מוכחים של מגיש ההצעה לרבות  ף  קבהי  כניותות ניסיון 

 . הבניהתכנון ו י הליכבה  תכניוובת ה, וטיפול מדו

 . 'קומיות ומחוזיות וכות, וועדות מויות מקומיוהיכרות עם רש

ת המקצועי בעבר  המלצות מגופים רשמיים או פרטיים אשר עבדו עם המציע והצוו

 בפרויקטים דומים. 

 

 להלן פירוט שיטת הניקוד לבחירת מציע זוכה:  9.4 

 נקודות' סמ נושא  

 ת ימאלימקס

 תרוהע

 ------ 4 עה  ההצ ערך

וראש  סי ני לאדריכל  מוכח  מקצועי  ון 

הת בהכנת  צוות  מתאר  ותכנון  כניות 

 חקלאיות 

לפי מספר שנות   4 הניקוד 

היקף  ניסיון   כניות והת , 

 רשות    ו הכין ועבור איזש

מוכ הי ניסיון  לצוות  בהכנת  ח  ועצים 

 יות חקלאיות כנוים לתנספח 

 כנ"ל  2

  10 "כ  הס

     

או עם כל    משא ומתן עם מציע אחד או יותר,  נהל עת ל   בכל  יה רשאית  המועצה תה  9.5 

לגרוע   מבלי  לרבות,  הצעתו,  אודות  מציע  כל  עם  בדברים  לבוא  ו/או  המציעים 

התמח הליך  האמור,  חסרים    ורמכלליות  פרטים  השלמת  הבהרות  ו/או  ו/או 

 ה.  ורך בחירת הזוכלצ  ושדרהעניין ל ו/או לגבי כ ם לפרטים קיימי

 

ותקבע מהי ההצעה שהתקבלה.  ה תדון בהצעות שהוגשו  ועצשל המ ועדת המכרזים   9.6 

נוכחים יהיו  המכרזים  ועדת  המקומית,    בישיבת  המועצה  של  המקצוע  אנשי  גם 

לנכון,ו ככל שהמועצה תמצא  ה   יועצים  יתנו את  הנוגאשר  בכל  לאיכות  מלצתם  ע 

 יע וצוותו.  המצ
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יועץ באדם  ת אש צוויע להחליף איצמהות לבקש מ צה שומרת לעצמה הזכעומה 9.7  ו 

לנדרש  אחר באם תמ מתאימה  אינה  זה  צוות  איש  לגבי  לנכון שהצעת המציע  צא 

יידר.  במכרז זה או מכל סיבה אחרת ללא כל צורך בנימוק החלטתה זו   שהמציע 

 הנבחר. ת וחלק מהצושם אישורו כ ימים ל 7תוך צה עץ אחר למועלהגיש שם יו

יל, או במידה והמועצה לא תאשר גם  לע   כאמור יש צוות  של א   גש שםולא יובמידה   9.8 

עץ שהוצע כמחליף, המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להתקשר  את היו

בצוו השינוי  התבקש  לגביו  המסוים  התפקיד  למילוי  יועץ  עם  המקורי.  ישירות  ת 

תבח שהצעתו  הסכמהמציע  נותן  מראש  ר  עלקבלתו  שנבחר  היועץ  את  ידי    ל 

רה של התקשרות ישירה מול המועצה המקומית  במקולה.  מו פע ולשתף ע  המועצה 

כאמו יועץ  את  עם  נבחרה  שהצעתו  המציע  של  משכ"ט  תוריד  המועצה  לעיל,  ר 

 החלק היחסי של שכ"ט של יועץ זה.  

   

 חתימת חוזה והתקשרות ( 10

וועדת המכרזים   10.1  תועבר    ,הצעהירת ה ועצה בדבר בחהמ ל  שלאחר קבלת החלטת 

 החוזה.   נוסח  צירוףמציע בהודעה ל

ור לעיל,  המועצה כאמ   לת הודעה מאתיום קבעסקים מ  ( ימי14)  עשר  התוך ארבע 10.2 

רוף כל המסמכים  יהמציע את החוזה על נספחיו כשהוא חתום על ידו, בצ  ציאימ

   ה.אלכיהיו  ל ש ככ ,עתושעליו להגיש לרשות, בעקבות קבלת הצ

 

 כללי  ( 11

על ידי מי שרשאי לחתום  וים של המציע  מוסמכליו המנה  תם על ידי ההצעה תיח 11.1 

 .  משרד המציע ושחתימתו מחייבת את ם המציעבש

 

יישא 11.2  בכל    והמציעים  הקשורותהבעצמם  הצעת  הוצאות  לא  םבהגשת  הרשות   .

  לרבות ,  נהמר עם ההזמהמצעים סכומים כלשהם מהוצאותיהם בקש  שיב למית

ספק  הסר  ל  למען  בו  ו/א במקרה  ייחתם  ייבחהחוז  יבוצע ו  א  לא  ו/או  זוכה  ה  ר 

 כלשהו.  

 

ב  תא ( 12 לרכוש  ניתן  המכרז  ה מסמכי  אגף  בשעות  משרדי  תמורת   נדסה  הרגילות  העבודה 

לא יוחזרו  אשר  ו למו במחלקת הגביה של המועצה המקומית  שושי  ₪  5003תשלום על  סך  

 . בשום מקרה

 

 

 בכבוד רב,  

 עו"ד ראדי נג'ם

 מקומית ראש המועצה ה

 ןבית ג'
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    'נספח א

 ישוב( מרחב התכנון )האדמות שמסביב לי -מקוםתשריט איתור ה
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 'נספח ב

 ת זמנים, תוצרים ושלבי תשלוםודה, לוחו רכיבי העבהנדרשים, מ רותי התכנוןשיפירוט 

 

 כללי  .1

החקלאות של   ענפי    והרחבת    שיפורשתאפשר  אי  קלחההיא נדבך חשוב בתכנון    תינ כותה 1.1

     ן'ת גבי ובביש

תשתית סטטוטורית   1.2 להכין  הם  והתוכנית  לשטחים החקלאיים שבבעלות  מטרת התכנון 

 .  בנים חדשיםמבניה לם הקיימים והן היתרים למבני  ולמתן פרטית  

ו 1.3 היגוי  תקבע  התכנון,מ  בשיתוף  לפרויקט עדת  ה  נהל  המח   חבית,רמבועדה    ת זיוהועדה 

התוכ  נוספים.  תוצגוגורמים  ההיגוי  לו  נית  שיקבשלביעדת  העבודה  בם  בתוכנית  עו 

לב ור סיום שלב ומעבר לשעדת ההיגוי תהווה איששתאושר עם התחלת העבודה. אישור ו

 . הבא

 

 שלבי התכנון  .2

לדרישות   2.1 בהתאם  יהיו  התכנון  התכנו,  נוןהתכ   מנהל  של  מפרטיםהשלבי  חוקי    ן וע"פ 

מנהל  מאתר  וריד  אלה ניתן לה   יםמפרט זו.  לתי נפרד מהזמנה  לק ב ח   יםואשר מהו   והבניה,

   ממנהל התכנון. םאו לקבל התכנון

 מור לעיל, להלן פירוט עיקרי שלבי התכנון ותכולת העבודה:   מבלי לגרוע מהא 2.2

 

 מה:בוש פרוגריגוח נתונים ויים,  ניתסקר מצב ק .א

 קבלת הנחיות המזמין  -

 החקלאיים  יםבשטחביקורים  -

אחריםיושובר  בירור - גורמים  או  המוסמכות  למגבלות    ת  בעבקשר  א או  חרות יות 

 ונות , התייעצויות שוד הקרקעי יעשינוהקשורות בשטח או ב

 בירור מצב התשתיות הקיימות  -

 התכנון בירור קיומם של אילוצים המשפיעים על  -

 ון נ כיות ואילוצים, קביעת מסגרת התשל מטרות, בע ת הגדרה ראשוני -

י - פרוגרמה  החקלאי-  יתוב שגיבוש  הפעילות  הקישתכלול  ות  ביצוימת  סואופן  גי עה 

ובדת , היקף , שיעור קרקע מע  ,היקפי השטח והיצור לכל גידול  קלאיים ידולים החהג

 ים פעילים קלאח

כל  :תוצרים את  המרכזת  ני   לחוברת  ברורה,  בצורה  הנתוהנתונים  פרוגרמה  ו  ניםתוח  הצגת 

ככמ ראשונית.  באמצעוותית  יוצג  החומר  ג ומח   תל  ומללר  ו  רפי  לחברי  יגוי  הה  עדתויוגש 

ו ישיב לפני  כשבוע   יכין  ת  המציע  כן  כמו  ההיגוי.  העבודה  עדת  הצגת  לשם  והנתונים  מצגת 

 בה שתקבע.  ועדת ההיגוי בישיל

 

 חלופות ובחירת חלופה - תכנון מוקדם .ב

 תן והשוואתן בחלופות שונות, הערכ מוקדמות הכנת תכניות -

 .ים ונהש  תיאום מוקדם עם היועצים -
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 ההיגוי   ר הצגת החלופות לוועדתחא, וליאום עם המזמיןבחירת החלופה המועדפת בת -

לל בחוברת מרוכזת שתועבר לחברי ועדת  ון אשר יוצגו בצורה גרפית ובמ חלופות תכנ  :תוצרים

  לשם הצגת העבודה  המציע יכין מצגת  ,בע. כמו כןגוי שתקעדת ההי וגוי כשבוע לפי ישיבת  ההי

 שיבה שתקבע.  ההיגוי בית  עדווהנתונים לו 

תוכנית  לצורך השלמת התכנון הסופי לתבחר להמשך תכנון  אחת    חלופה  -  עדת היגויו   בישיבת

 מפורטת.  

 

 תכנון סופי  .ג

 בקנ"מ מתאים  נבחרת, חלופה הת את ה ות המפרטות סופיו כניהכנת ת -

   יםועצהי  םפי עתיאום סו -

הת - המזתאום  ע"י  המאושרת  הסופית,  הרשומיןכנית  עם  וגורמים מוסמכוה   ותי,  ת 

 הצורך ים על פי  אחר

ישורה  היגוי לשם קבלת אצג לועדת ה כנית זו תוורטת כולל כל הנספחים. תפמ נית  : תכתוצר

 ון.  הסופי להגשתה למוסדות התכנ

 

 ףמתן תוקרן עד לות וטיפול באישוהכנת והגשת תכניות לרשוי .ד

מסמכי - בק  הכנת  והגשתה,  הרשויות  לאישור  הדרוש  התכנית  נספח יובל ונ"מ  י  וי 

 היועצים 

 אישור תכניות היועצים   תיאוםות, ו התכנית ברשוי רובאיש  טיפול -

 הרשויות המוסמכות ית י נית ע"פ הנחינויים בתכתיקונים וש  -

 וביצוע תיקונים כנדרש עד להפקדתה ליווי התכנית  -

 למתן תוקף יקונים כנדרש עד ע ת יצות וב ליווי התכני  -

 תפקידים נוספים של המציע .3

 של צוות היועצים  קצועיתמ  יהחליווי והנ  -

  לפי תוכנית   ועדות היגויסמך שלם לצורך הצגתו לים למהיועצשמתקבל מ  חומר  גיבוש -

ל  הפחות  ולכל  שתקבע,  של    2-העבודה  בקרה  ו/או  היגוי  התכנוןועדות    או     מנהל 

 כת לרשות המוסמ

 די מסמך אחד של תוכנית ניות היועצים לכש תכוגיבום  ציתיאום תכניות היוע -

מים ורו, פהמקומיתה עצהמות,  יון סטטוטור עדות תכנו ו -פורומים שונים   י פנב ההופע  -

   ציבוריים במידה וידרשו

 במידה ויוגשו במהלך תקופת ההפקדה להתנגדויות   מתן חוות דעת -

התכנון - מוסדות  של  שונות  בדרישות  וטיפול  קב   , תיקונים  אישוכולל  גורמים   רלת 

 , גופים ירוקים וכד'  סביבהה  ותכמשרד לאיהן משרד התחבורה, ומוסמכים כג 
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 :רטת ולתשלוםנית המפוידום התכלק ים שמנת חואבני דרך ולו .4

ת המקומית, מהנדס המועצה ומינהל  צוות התכנון, ראש הרשוישיבת התנעה בהשתתפות  

 . ת זמניםהתכנון תחשב כמועד תחילת התכנון ממנו ימדדו לוחו

מס' 

 השלב 

 %   אבן הדרך

לתשלום  

בהתאם  

 ך רלאבני הד

  % 

תשלום 

 מצטבר

ן  הערכת משך הזמ

)בחודשים(  

ם מיור  טבצמ

 קט חילת הפרוית

 2 15 15 איסוף וניתוח נתונים   א

 4 35 20 גשת תכנון מוקדם  ש והגיבו ב

למוסדות   ג התכנית  מסמכי  והגשת  עריכה 

 התכנון  

20 55 9 

 13 80 25 התכנית  הפקדת  פרסום הודעה על ד

 15 100 20 ת  ניתכלפרסום הודעה על מתן תוקף   ה

 חודשים  15  100% שלבי העבודהסה"כ להשלמת 

 

 תוצרים .5

 ':  ולשם חישוב עלויות העתקות, צילומים וכד הנדרשים םהמינימלייוט התוצרים פיר להלן      

ה - שלהלן  הפירוט  כי  הצעהיודגש  המציע  בלבד,    וא  את על  לבדוק  האחריות  מוטלת 

 ים וצילומים סמכהמשוערות של מת וי הנחות היסוד ולהתאים את הצעתו לכמו

   רות ריכוז הנתוניםעותקים של חוב   20עד  יגוילהגיש לפני כל ישיבת ועדת היש  -

יגוי האחרונה )לצורך אישור  עדת ההם של תוכניות לעיון לפני ישיבת ויש להגיש סטי -

 סטים מלאים  10עד  -נית המפורטת(  התוכ

ב - דיון  לצורך  התוכנית  ל סט   2ת,  המקומי  דה ועלסטים    2  -  ועדות מסמכי  ועדה ים 

 ת וזיהמח

ורך העברה לגופים שונים לחוו"ד ולאישור סטים לצ  10יש לקחת בחשבון לפחות עוד   -

 לשיקול המציע.   -

 סטים מלאים  12 -רים להפקדה  מסמכי התוכנית מתוקנים ומאוש -

 סטים מלאים  12 -התוכנית למתן תוקף כי מסמ -

 ל לוחות  חומר גרפי להצגה ע  - כמו כן -

על מנת מש ככל האפשר במדיה אלקטרונית  השתגות מחשב, ולכמובן להציג כמצ  תן ינ -

 חסוך בנייר ל
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 נספח ג' 

 הצהרת המציע טופס

 תאריך _______________ 

 לכבוד 
 המועצה המקומית  

 בית ג'ן
 

 א.ג.נ.,
 

שר ____________מס' ע.מ או ח.פ _______________ , אאנו החתומים מטה ________

 ___ __ ______ טלפון: _____________________________ובתנו היא __________ כת

 רים בזה כדלקמן:מאשרים ומצהי

 
, ואנו מסכימים לכל  קראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה, נספחיה וטופס זה

 בהם.   האמור

היכולת הא לנו  וה רגונית,  יש  והניסיון לבצע  הפיננסית  הידע  את השירותים  מקצועית לרבות 

 ל כל נספחיהם., עמסמכי ההזמנההנדרשים, כמפורט ב

נותנים ש  בין אותם    ענייניםירותים לכל גורם שהוא, אשר עלול לגרום לניגוד  לא נתנו ואיננו 

 רותים נשוא הזמנה זו. תנים לאותו גורם ובין השישירותים שאנו נו

 . יש לנו מבנה אירגוני משרדי כמפורט במסמך הרצ"ב

 .דת מורשות בלברים כי אנו עושים שימוש בתוכנואנו מצהי

החוקים והתקנות בכל הנוגע לתשלומי חובה עבור  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל דרישות  

בדרישות ידינו,  על  המועסקים  והתקנות    עובדים  ובדרישות  נ  לענייןהחוקים  ספרים,  יהול 

 .  תנאי העסקת עובדים לענייןהחוק  

 . סמכי ההזמנהבמ ה כפי שפורטוו שההצעות תבחנה לפי אמות המידאנו מצהירים כי ידוע לנ

כל  אנו מתחי על    השירותים במלואםיבים לבצע את  ולהתחיל בביצועם מיד לאחר חתימתנו 

 .הקבועים בחוזה ההתקשרות ם אחר כפי שנדרש ובתנאים  חוזה ההתקשרות, או בכל יו 

בז מצהירים  לביטול אנו  ניתנת  אינה  זו  הצעה  כי  למשך  והיא    את  בתוקפה  יום    90עומדת 

 ההצעה.  גשתעד האחרון להמהמו

 
 

 ___ _____________ תאריך _____
 

 חתימת המציע _______________________ 
 

 _ שם החותם _________________________
 

 ____________ תפקיד החותם _________ 
 

 חותמת המציע ________________________ 
 

חבר  הינו  והמציע  במידה  רו"*  אישור  לצרף  יש  בע"מ  מורש או    חה  על  העו"ד  של  י  חתימה 

 רה.  החברה ולצרף תעודת התאגדות חב
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 'ד  נספח

 ההצעה הכספית 

 

בהזמנה   כמפורט  הפרוייקט  תכנון  שירותי  ביצוע  תמורתמורת  לקבל  מבקשים  אנו  ה  זו, 
 כדלקמן: 

  מ( ובמיליםל מע" _________)לא כולסך של __________  מתאר חקלאית כנית  עבור הכנת ת
 ורה"(.  לא כולל מע"מ )להלן "התמ  ________ ____________________סך של _______ 

 . (כל הצעה מעל סכום זה תיפסל) . ₪ אלף  450 הואלהצעה  מלי יכסהסכום המ
 

שליחי שירותי  וצילומים,  העתקות  עבור  וכן  היועצים,  שכר  את  כוללת  ההתמורה  וכל  רש  נדם 
 ה.  להשלמת העבוד 

 
תש זו  התמורה  בהצעה  שנכלל  כפי  הדרך  אבני  לפי  לנו  כאן  ובתולם  שהוגדרו  ובחוזה  נאים 
 ההתקשרות.  

 

ט בשלב כלשהו,  יק את הפרוייקכי אם תחליט המועצה מכל סיבה שהיא, להפס  מובהר בזאת

בלב  יקבל בוצעו  שכבר  התכנון  שירותי  של  השלבים  בגין  השכר  את  זכאי  ד  המציע  יהיה  ולא 

 השלבים של שירותי התכנון שטרם בוצעו.   בגין או פיצוי/לתשלום ו 

 

 _____________ המציע __________  ימתחת

 

 ______ מס' ע.מ או ח.פ _____________________________________ כתובת, טלפון, 

 

 שם החותם __________________________ 

 

 __ תפקיד החותם ___________________

 

 __ ______________ חותמת המציע ________ 

 

 

לצרף  במ • יש  בע"מ  חברה  הינו  והמציע  רו אישידה  עו"  "חור  של  או  החתימה  מורשי  על  ד 

 צרף תעודת התאגדות חברה  החברה ול
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 נספח ה'

 ת המציע וצוות היועציםהצגטבלאות מוצעות ל

 המציע: . 1

  שם המשרד

  מ מספר רישום ו/או ח.פ. ו/או מס' ע.

  כתובת 

  טלפון, פקס 

  דואר אלקטרוני 

  איש קשר לצורך הזמנה זו  

 

 - דםכלה, ניסיון קוהש קורות חיים,. 2

יון  עמודים. כמו כן לצרף מסמכים המעידים על השכלה וניס   2ד  יש לצרף מסמך בהיקף של ע 

 והמלצות במידה ויש.  

 

 - המציעטבלה מרכזת של  ניסיון קודם של  .3

 רויקטים דומים:מות המעידות על ניסיון בפעבודות קוד 

 /הפרויקטשם 

 התוכנית
 מקום

ודי קרקע ייעפרטים על התכנון: 

ם, היקפי בינוי, מצב  עיקריי

 מועד סיום התכנון סטטוטורי,

 פרטי ממליץ 
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  :יועצים המקצועיים המוצעצוות ה .4

יועץ  ולצרף לכל  וניסי   -  יש למלא את הטבלה הרצ"ב,  עד  קו"ח  )מקוצר,  לכל    עמ'  1ון קודם 

תע המלצ יועץ(,  השכלה,  על  המעידות  נוספים/אחרי  .ותודות  יועצים  להוסיף  פי  ניתן  על  ם 

 ודה.מת יועצים זו תעבור אישור במנהל התכנון לפני תחילת העב . רשיהצורך ודעת המציע

 תחום מקצועי
 שם היועץ

 כתובת, טלפון 
 ניסיון קודם השכלה 

    ראש צוות 

      מתכנן

    נוף 

    סביבה ואקולוגיה 

    יועץ חברתי 

    הידרולוג 

    שים כבי

    אגרונום 

סקר עצים   כולל -מודד

 ככל שיידרש 

   

    תיירות 

    קוז מים וני

    אדריכל 

 נחוצים לשם התכנון ושלדעת המציע   יש להוסיף יועצים ככל שישנם

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ועצה אלא לאחר  המ  הפנים והסכם זה לא יחייב אתבמועצה פועל חשב מלווה מטעם משרד   •

מורשצירוף   חתימת  בצד  המלווה  החשב  של  המה  חתימתו  של  וחותמת החתימה  ועצה 

 .המועצה
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 ספח ו'נ

 סכם תכנוןה

 

 שנת__________ חודש__________ ב________ לשנערך ונחתם ב___________ ביום__ 

         

 בין 

 

     בית ג'ןהמועצה המקומית    

 24990, מיקוד  751ד ת.   

  

 מצד אחד     להלן: "המזמין"( )   

      

 לבין 

 

  ________ת.ז._______   _____________, אדר'

 ____ מס' רישיון ____________ ע.מ.___________ /.ח.פ

 ______ ________________ ______בת(  )כתו מרח'    

 מצד שני     "( מתכנן)להלן: "ה    

 

 

למתכנןה והמזמין   הואיל  פנתה  אשר  מקומית  מועצה  תוכנית  לק   וא  להכנת  הצעה  בל 

                      ;והמתכנן הציע למועצה הצעתו   מתאר חקלאית לבית ג'ן

  ביצוע רים המתאימים לצורך  והכישו  ןהניסיו בעל הידע,    הואמתכנן הצהיר כי  וה והואיל

 ;תו ונשוא חוזה זההעבודה נשוא הצע

 פעל יחד עמו להכנת תוכנית  וי יועצים אשר יתכנן  והמתכנן הציע למזמין צוות        והואיל

ואישר את הרכב צוות היועצים המוצ  )להלן  מפורטת למתחם, והמזמין קיבל  ע, 

   ;"צוות היועצים"(

את ואילוה להגדיר  חפצים  ב  והצדדים  המשפטיים  היחסים  במסגרת  מערכת  יניהם 

  ;אות הסכם זההור

 

    

 : כדלקמן לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים
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 :ואמב .1

 מנו ומחייב כיתר תנאיו. מ המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  

 מתנאי הסכם זה לפיהן.ך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי כותרות הסעיפים באות לצור

 

 :מתכנןהרות ההצ .2

 כדלקמן:  היר ומתחייב בזאתמצ מתכנן ה 

כל מניעה על פי כל    איןאי הסכם זה וכי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנ 

 דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. 

 צוע האמור בהסכם זה.הניסיון והמומחיות הדרושים לביכי הינו בעל הידע המקצועי,  

עולות ו/או קיימות התחייבויות אשר שהיא ולא נעשו פ  ויה נגדו כל תביעה משפטיתכי לא תל 

התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד    אחרע ממנו למלא  ימנעו ו/או עשויות למנו

 . אינטרסים ליתן שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה

 

 :ההתקשרות .3

ניה התשכ"ה על פי חוק התכנון והב   ר חקלאיתמתאכנית  יתכנן, יכין ויגיש ת   מתכנןה 3.1 

מהווה חלק  ה ולהסכם זכפי שמפורט בהצעתו מיום ...................... המצורפת    ,1965

 בלתי נפרד ממנו, כולל לוחות הזמנים, שלבי התשלום והתנאים הכלולים בהצעה. 

 

 פקידו. ובמלוא זמנו, כמתחייב מתנאמנות, במסירות יבצע עבודתו בהמתכנן  3.2 

 

בה  3.3  יתקשר  צווהמתכנן  עם  היסכמים  ות  לעבודתם  אחראי  ויהיה  לעמידתם ועצים, 

יודגבלוחות הזמנים שנקבע י המזמין לא יעבוד בשום מקרה ישירות מול צוות ש כו. 

לבד, והוא האחראי לביצוע היועצים ביחד או לחוד. קשרי העבודה יהיו עם המתכנן ב

 דה.  שנקבעו או שייקבעו במהלך העבו ה באיכות הדרושה ובזמניםהעבוד

 

ין  וא   ן עצמאי פועל לביצוע הוראות הסכם זה כקבל  מתכנןם ומובהר בזאת כי המוסכ 3.4 

 מעביד.  -ולא יהיו בינו לבין המזמין כל יחסי עובד 

 

שיהא בהן  לה טענות בפורום ובמועד כלשהו  מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יע  מתכנן ה 3.5 

מעביד בינו לבין    -העדר יחסי עובד  דו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ובכדי לפגוע במעמ

 המזמין. 

 

בזא  מתכנן ה 3.6  ומסכים  העמצהיר  כי  כוחו   לאתת  באי  ידי  על  או  ידו  על  כלשהי  טענה 

ביד, תחשב, בין היתר,  מע  -ו/או מי מטעמו כי נתקיימו בינו לבין המזמין יחסי עובד  

 סכם זה. המזמין ו/או כהפרה יסודית של הו/או כהטעיית  מצדםם לב כחוסר תו

 

מזמין  ם המין, באמתחייב בזאת לפצות את המזמין בגין כל נזק שיגרם למז  מתכנן ה 3.7 

 . מתכנןמעביד בין המזמין לבין ה -יחויב בתשלום כלשהו בגין יחסי עובד 
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ב 3.8  כי  בזאת  המובהר  י  מתכנןין  יתקיימו  לא  שליחות  למזמין  ו/או  סוכנות  וכי  חסי 

מ  מתכנןה ו/או  רשאי  יהא  מורשה  לא  ו/או  שיש וסמך  מחדל  ו/או  מעשה  כל  לעשות 

כלפ המזמין  את  לחייב  כדי  צדדים בהם  מראש  של  י  המזמין  של  אישורו  ללא  ישיים 

 ובכתב. 

 

 המתכנןפעילות  .4

יכין,   4.1  בתוכני המתכנן  ויטפל  מפורטת  יגיש  המועצהחקלאיתת  שבתחום  המקומית   , 

ג'ן שירותי  מפראת    בית  תכולת  הט  וכל  תכנון,  כלולים ההעבודה  פרטי  העבודה 

פרד מהסכם זה. י נמכי ההצעה המהווים חלק בלתובמסנהל התכנון  במפרטים של מ

י המתכנן  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, יקבע האמור בהצעה שהוגשה על יד

 ן כבסיס להסכם זה.  והתקבלה על ידי המזמי 

 

רש  מתכנןה 4.2  יהא  ו/לא  להסב  זכויות אי  להמחות  זה או  הסכם  פי  על  חובותיו  ו/או  יו 

 ש כלשהו.שליייבויות הנובעות ממנו לצד  ו/או להעביר את ביצוע ההתח

 

ו  מתכנןה 4.3  עם  זה בתיאום  פי הסכם  על  בכפוף למנהל מתחייב לפעול בביצוע פעילותו 

 אישי ובסיוע של עובדי המזמין.  המזמין וזאת באופן

 

 ודיותמתחרות וס הימנעות .5

ימנע מלעסוק,   ה,עוסק בעבודה נשוא הסכם זמתחייב בזאת כי כל עוד הינו    נן מתכה 5.1 

ין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי אחר, בין כשכיר  וב  בין במישרין

ניגוד אינטרסים כל משלח יד או עסק אחרים ו/או  ובין כעצמאי, ב להיות במצב של 

ו המפורשת של המזמין ל את הסכמתזמין, אלא אם יקב מ דה ו/או העבוכלשהו עם ה

 מראש ובכתב. 

 

ע לידיו עקב קשריו עם המזמין על פי הסכם יגימתחייב בזאת כי כל מידע ש  המתכנן 5.2 

ו הבלעדי של יה סודי והינו ויהיה תמיד רכוש הינו ויה ,  זה, לרבות מידע שיוכן על ידו

ניתן לידיעתו של ה והוא  על פי הסכם שר לקשריו עם המז ק בקתכנן רמהמזמין  מין 

ר אמושהו ו/או לגלות את המידע המתחייב בזאת לא לעשות שימוש כל  מתכנןזה. ה

 לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב. 

 

י מצהיר    המתכנן  5.3  כי  ע בזאת  מתקשר  שהמזמין  לו  בהסכדוע  על מו  בהסתמך  זה  ם 

 ה.מפורטות בהסכם ז יו כפי שהןהתחייבויותיו ונכונות הצהרות
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 מתכנן התמורה ל .6

 

ישלם   6.1  זה  הסכם  של  תוקפו  סכום  המזמין  מהלך  ______________₪, של  למתכנן 

 דמותי התקלפ לא כולל מע"מ, ₪,  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ______________________ֹֹֹֹֹֹֹֹ _____ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ובמילים __

 העבודה ובהתאם לשלבים הבאים:

% תשלום בהתאם   אבן דרך  שלב 
 לאבן דרך 

הערכת משך   % מצטבר 
הזמן  

)בחודשים(  
יום  מצטבר מ

ילת  תח
 קט הפרוי

 2 10 10 תונים ח נתויאיסוף ונ א

גיבוש והגשת תכנון   ב
 דם מוק

20 30 4 

עריכת והגשת מסמכי   ג
סדות  ית למוכנוהת

 התכנון

45 75 7 

עדה  כנית בוווווי התלי ד
המחוזית עד להחלטת  

 הפקדה 

15 90 10 

מים  בילקוט הפרסו ה
גדויות עד  תנהיפול בטו

 להחלטת מתן תוקף 

10 100 12 

 12 100 100% לבי העבודהת ש סה"כ להשלמ

 

 
 

 

י )להלן: "התשלומים"(, בצירוף מע"מ כחוק. התשלומים   לאחר קבלת הכסף  שולמו ליועץ  ***** 

לקבלת  אמור לעיל,  לפי השלב כהמועצה    ע"י מהנדסהחשבון    אישור  לאחר העברת  מהגורם הממן  

 . , וכן כנגד חשבונית מס ערוכה כדיןמהגורם הממןפים במועצה הכס

 

לעיל הינם   6.1ף  סעיעל פי    מתכנןהמגיעים להתשלומים  ים בזאת כי  כימים מסהצדד .6.2 

לא יהיה זכאי לכל    מתכנןהתמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות הסכם זה וה

תשלום   וכל  הוצאותיו,  לכיסוי  לא  לרבות  נוסף  למכוני  תשלום  היועצים,  לצוות 

י הסכם זה ו/או בגין  ל פתיו ע של מס או היטל על הכנסו שלומים  העתקות וצילומים, ת

 בלבד.  תכנןמה  ניהול עסקיו, יחולו על

 כלשהי. זכות קיזוז או עכבון  מתכנןומוצהר בזאת כי אין ולא תהא ל מוסכם
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 הוצאות .7

 ישא בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זה בארץ. י  מתכנןמוסכם בזאת כי ה 

 

 ההסכם וסיומו  תקופת .8

יעמוד   זה  מיום    ..............למשך  פו  בתוק  הסכם  החל    )להלן:   ......... ..............חודשים 

 "תקופת ההסכם"(. 

ימים מיום מסירת הודעה    7אי הסכם זה תוך  מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנ  מתכנן ה

 על ההפרה על ידי המזמין. 

 

 היקף ההסכם  .9

על ידי    התכנוןתן שירותי  מ  ןל אשר הוסכם בין הצדדים בעניי הסכם זה מקיף ומפרט את כ 

מבטל  מתכנן ה והוא  הסדר,וב  למזמין  כל  במקום  הצדדים,    א  בין  אחרים  הבנה  או  מסמך 

 שקדמו להסכם זה. 

 

 ינויים ש 10

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

 להסכם זה. 

 

 עותהוד 11

חת  י א קבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום, לפן כהכתובות הצדדים להסכם זה   

הנ הכתובות  בתום  מן  הנמען  ידי  על  התקבלה  כאילו  תחשב  מסי  3"ל,  לאחר  רתה  ימים 

 בעת מסירתה.  -למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

  

 עיל: ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים ל

 

 -------------------------: המתכנן

 

 בית ג'ן ית  המועצה המקומ המזמין

 

   ימה מטעם המועצה:החת  ה חתימות מורש

 

 ___________;  ה חתימ  ,ראש המועצה  ראדי נג'םעו"ד  

 

 

 _______________;  הגזבר     חתימ האדי סעדרו"ח  

 

 

 ______________;  התימ, חחשב מלווה  בשארה חאיק 
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 'ז נספח

 מכרזת ברבות להשתתפונוסח ע

 

 .........../.......... יך: ........../.תאר

 לכבוד  

 המועצה המקומית  

 בית ג'ן 

 

 א.ג.נ,

 .........................................  כתב ערבות מס'הנדון :                      

 

 ....... ...................:פקס.........................'טל......................................הבנקניף  וכתובת ס שם 

בקשת  "עפ ח.פ....................................................................י  אנו    :)להלן.........  "המבקש"( 

בתוספת  ש"ח(  אלף    עשר)במילים:    ש"ח  0,0001ל  שערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

הצמדה   מדד  הפרשי  עליית  למהבגין  שהוא מחירים  כפי  הלשכה המרכזית  צרכן,  ידי  על  תפרסם 

"המדד )להלן:  בלסטטיסטיקה  שהתפרסם   ............................ לחודש  המדד  בין  בחודש    15-"( 

פומבי  רז  במכ  ו, זאת בקשר עם השתתפותבותשאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הער

בית  מתכנית    2120/14מס'   חקלאית  מיל   ן'גתאר  ותולהבטחת  המכרז  תנאי  חוזה  וי  נאי 

 . במסגרתו ההתקשרות

 

ימים מיום קבלת דרישתכם    10תוך    כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ם  אנו מתחייבים לשלם לכ

בית  , חתומה על יד המועצה המקומית  ליההראשונה בכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות פקסימי

אופן  תהליך כלשהו או ב ב  לנמק את דרישתכם  עליכם לבסס או  ל מבלי להטיו  וזאת ללא תנאי  'ןג

ילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  כלשהו, או לדרוש את הסכום תח

 כלשהו כלפיכם. לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב

 

מספר דרישות,  בפעם אחת או ב  ,ם לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"לאתם תהיו רשאי

דרישותיכם לא יעלה על הסך  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך    שכל

 הכולל הנ"ל. 

 נה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. י ערבות זו ה

  אלאחרי מועד זה    ע אלינו ידרישה שתג .  בכלל  ועד  2022/03/06  ליוםבתוקפה עד  ערבות זו תישאר  

 , אלא אם הוארכה על ידנו.  ת זו בטלה ומבוטלתוערבהמועד האמור  לאחר . תענה

 

   זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות 

 

 ......... .............................חתימת הבנק :..........  ......../........../...........תאריך: 

 

 
 1-ז' נספח
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 ע נוסח ערבות לביצו
 
 כבוד ל

 צה המקומית  המוע
 ג'ן בית 

 
 נ.ג.א.

 כתב ערבותהנדון: 
 

בקשת   פי  )להלן:    ..........................................ח.פ    .................................................על 

בזה כלפיכם לס "( אנו עקבלן "ה כל סכוירבים  לים:  י)במ₪  ....................... ם עד לסכום של  לוק 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת    ₪(  ..............................................................

מס'   זבמכרהסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "סכום הערבות"( וזאת בקשר עם השתתפותם  

זה  י ההליך ותנאי חולוי תנאי ת מלהבטח  ....../......../......... מיום    מתאר חקלאיתתכנית    2120/14

   ההתקשרות.

א כל סכום  לכם  לשלם  עם  אנו מתחייבים  מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  ו סכומים 

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם דרישתכם 

באופן  או  כלשהו  המשתת   בתהליך  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  בתביעה    פיםכלשהו, 

כולה לעמוד למשתתפים  ך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיית או בכל דרטמשפ

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר   דרישות,  אתם תהיו רשאים 

הכולל    על הסך  היעל לא    םחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי דרישותיכשכל אחת מהן מתייחסת ל 

 הנ"ל. 

 תבנו זה:במכ

המת  -"המדד"   לצרכן  המחירים  מדד  לסטטיסטיקה  משמעו  המרכזית  הלשכה  ידי  על  פרסם 

 ולמחקר הכללי. 

לפ לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם  כדלקמן:  יחושבו  הצמדה  תשלום  הפרשי  כל  ני 
ערבו פי  על  עלהבפועל,  החדש  המדד  כי  החדש"(  "המדד  )להלן:  זו  המדדו לע  ת  חודש    מת  בגין 

ביום  שפורס נקודות    .........................ם  יהיו  )להלן:    ............................הינו  היסודי"(  "המדד 
מצוין בדרישתכם הנ"ל  ההצמדה סכום שווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן ההקרן והפרשי  

 ד היסודי. מחולק במד
 

 ניתנת לביטול. יה ולא ותל  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי
ממועד סיום ביצוע  חודשים   16לתום  עדבמשך כל תקופת ההתקשרות  בות זו תישאר בתוקפה ער

 ועד בכלל.  העבודות 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   מועד זה לאחר 

 
 העברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת ל

 
 

 ...... .............................................בנק: מה וחותמת החתי   ............./............../.........תאריך: 

 
 
 
 
 'ח נספח
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 קיום ביטוחים אישור 

 

                                                                                                   לכב'

מקומית  מוע ג'ן  צה   )להלן: וגופיה      בית 

 ( "טח השניהמבו"/"המזמין/ה"/"הרשות"/ה""המועצ

מלא )  _______________________ שם  .................  ח.פ./מ.ז_ (  )להלן:  . 

 "( ()הראשי  הקבלן/המבוטח"הספק"/"

 

 ____ ___________סניף/מח' ____________________ שם חברת הביטוח מאת:

 א./ג.נ., 

 

 ר"(ויש)להלן: "הא ביטוחיםעל קיום נספח אישור ון: הנד

 להכנת תכנית בנין עיר ונספח בינוי  הסכמכםסימוכין: 

 ("נשוא הביטוח"/"השרות")להלן: 

 ( שקליםדומה בנקוב במטבע דולר ארה"ב או אפשר בשווה )

 

ערכנו   כי  לאשר  ההרינו  לתקופת  הביטוח  לנשוא  מביטוחים  עד    -ביטוח   _________

 __________, כדלהלן: 

 

 ון לציוד המשמש לנשוא הביטוח.  נ ך כי"אש מורחב" בער שביטוח רכו .1

  

גבולות  חבויות  ביטוחי .2 מסכומי  יפחתו  לא  השנתית  הביטוח  תקופת  בתחילת  שלגביהם   ,

,  יציג ליום תשלום תגמולי הביטוחאחריות למקרה ובמצטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין  

 או בסכום ב ₪, כנקובים להלן:

)מאתיים   250,000$רכוש( על פי דין:  וגוף  פי הצבור )צד ג'  ות חוקית כל לביטוח אחרי 2.1

כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו  שים אלף דולר ארה"ב(.וחמי

מורחב לשפות את המזמין ומי    להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח

ו/או מחמט למעשי  אחריות  בגין  נוסף  כמבוטח  בכפוףדלי המבוטח  עמו   ומי מטעמו, 

 ף אחריות צולבת.  ילסע

 

מעבידים   2.2 חבות  עובדים()לביטוח  שמועסקים  מיליון    5,000,000$:  במידה  )חמישה 

חלה של כל לחבותו החוקית של המעסיק בגין מוות, פגיעה גופנית או מ  דולר ארה"ב(.  

בת כי נושא בחוהמזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת עבודה  מועסק, וכן ישפה את  

   מעביד כלשהי. 

 

מקצועית:  בל 2.3 אחריות  הביטוח  )מאתיים    250,000$יטוח  ארה"ב(.  דולר  אלף  וחמישים 

לכל   ההסכם  נשוא  הפעילות  מביצוע  הנובע  או  השמטה  או  טעות  רשלנות,  בשל  ישפה 

לש  שיחויב  תוסכום  או  דרישה  עקב  דין  פי  על  מנת  למו  על  יורחב  הביטוח  נגדו.  בענה 

חדשים לאחר מועד ביטול או תום    6ל    ילויסוי במשך תקופת גהיתר: א( כילכלול בין  
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תחילת    תקופת מועד  בין  מהמוקדם  יחול  לכיסוי  למפרע  התאריך  ב(  הביטוח. 

ב ג(  הביטוח.  לנשוא  מוקדמת  היערכות  כל  או  המקורית  סייגים ההתקשרות  טלים 

 מידע.  חריגה מסמכות בתום לב, אבדן מסמכים ואמצעי )במידה שקיימים(: 

 

, היקף הביטוחים שערכנו  ין נשוא הביטוח בלבדיוצהר ומוסכם כי לענמ:  יםבות ותנאים מיוחדהרח

( התקף בתחילת מועד הביטוח, וכי נכללו/יחולו  PIלמבוטח לא יצומצמו מתנאי "ביט" )או "שפי" ל 

 והסעיפים כדלהלן:   התנאים

חבו (1 הביביטוחי  יחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  כפופים  נת  כאילו  אחד  טוח  כל  עבור  ערך 

  -למעט נגד מזיק בזדון    -כות השיבוב/התביעה  המבוטח בנפרד. ויתרנו ללא הדדיות על ז  ימיחיד 

 נגדכם ומי מטעמכם, ומבטחיכם.

ש (2 לאחר  אלא  כיסוי,  צמצום  או  לביטול  תוקף  יהא  התרעה    נמסור לא  מראש    30לכם  יום 

 דואר רשום. ב

פ (3 א(  מחמת:  תפגענה  לא  בהיתר/ברזכויותיכם  בגם  כעילה  עסק  אחריות    לעדית;שיון  ב( 

טוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי  מבוטח אחר ל: הודעת מקרה בי

 ביטוח ולהשתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(, ואלה לא יחולו עליכם. 

ר (4 "ביטוח  בחזקת  הינם  ממבטחיכהביטוחים  תביעה  או  השתתפות  זכות  ללא  ם  אשוני", 

וותרים על  ואנו מ  1981  –וק חוזה הביטוח, תשמ"א  ח ל  59יף  החיוב כאמור בסע  לשאת בנטל

 ענה של שיתוף או ביטוח כפל. טכל 

מהם. (5 לגרוע  לא  אופן  ובשום  בביטוחים  האמור  על  להוסיף  באים  לעיל  האמורים    התנאים 

אי  או  סתירה  של  ב -במקרה  יחיהתאמה  שבפוליסות  התנאים  לבין  באישור  האמור  יבו  ין 

 שלטובתכם. התנאים 

ד כמה שלא שונו במפורש ע"פ הסתייגויות של הפוליסות המקוריות ע ללתנאים ו בכפוף •

 האמור באישור זה. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:  

 

 __ _____ תאריך _________  החתימ: ____________ שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח

 

  חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 

 


