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מסמך א'  -מכרז מס' 17/2021
 .1אשכול רשויות הנגב המערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול") הינו איגוד ערים
מסוג אשכול רשויות מקומיות הפועל ב 11-רשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות
להתקשרות צוות מוביל לכתיבת תוכנית הערכות למשבר האקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת
ברשויות עוטף עזה ואשכול נגב מערבי.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו .www.westnegev.org.il
 .3שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ,עד
ליום 7/11/2021בשעה  ,12:00לכתובות מייל הבאות:
yuval@westnegev.org.il
info@westnegev.org.il
יש לוודא קבלת המסמכים במס' טלפון.073-7269274 :
תשובות יישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר
 .15/11/2021פניות טלפוניות לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את
האשכול.
 .4הצעת המציע במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה סגורה
במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול ,ולאחר תיאום מראש.
ההצעה תוגש לא יאוחר מ  29/11/2021בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 40,000ארבעים אלף )₪
בתוקף עד לתאריך  15/3/2022בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .5ריכוז תאריכים רלוונטיים למכרז:
פעילות

תאריך

מועד פרסום המכרז

28/10/2021

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לאשכול

07/11/2021

12:00

המועד האחרון להגשת הצעות

29/11/2021

12:00

מועד יום הראיונות עבור מציעים שימצאו מתאימים

09/12/2021

16:00 - 10:30

מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

15/03/2022

שעה

 .6האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין
ההצעות.
 .7האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל
את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.

בכבוד רב,
אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול
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איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי
מכרז מס' 17/2021
מכרז לכתיבת תוכניות הערכות למשבר האקלים בנגב המערבי
 .1רקע:
משרד האנרגיה ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים ,מקדמים תכנית לאומית להיערכות לשינוי
אקלים ואנרגיה מקיימת שנועדה להשיג שתי מטרות ברמה המקומית :בניית חוסן אקלימי וקידום
אנרגיה מקיימת ,שמלבד תרומתם למאבק במשבר האקלים ,יביאו לשיפור איכות החיים והאיתנות
הכלכלית של הרשויות המקומיות והתושבים.
במסגרת החלטת ממשלה מספר  855מיום " 1.3.21תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי
"עוטף רצועת עזה" לשנים  - 2022 - 2021תיקון החלטת ממשלה" – סעיף  ,50המשרדים באמצעות
אשכול נגב מערבי יסייעו לרשויות עוטף עזה לגבש תכנית פעולה רשותית ואזורית בהתאם למדריך
הממשלתי .תכניות מסוג זה מסייעות לחיסכון בהוצאות והגדלת הכנסת הרשות הן על ידי צמצום
צריכת האנרגיה וייצור אנרגיה נקייה והן על ידי תכנון פעולות להיערכות לאירועי אקלים במטרה
להימנע מהנזקים הכרוכים בכך.
גיבוש תכנית הפעולה יכלול את הפעולות המפורטות להלן:
•
•
•
•
•

•

בחירת נציג/ות בכל רשות שיהיה אחראי לגיבוש תכנית הפעולה וכפוף למנכ"ל/ראש
הרשות.
רתימה ועבודה שוטפת עם בעלי התפקידים ברשויות.
ליווי והנחיית הרשויות במיפוי ואיסוף נתונים וביצוע סקר מקומי ואזורי של פליטות גזי
חממה ופגיעות רשותית לשינוי אקלים שיסייעו בגיבוש התכנית ויהוו בסיס לניטור ומדידה
המשכית .המיפוי ייעשה באמצעות כלי המיפוי הממשלתיים המצויים כאן.
גיבוש הערכת מצב ובחירת ערוצי פעולה בהתאם למיפוי ובהתאם למדריך הממשלתי
(קישור).
גיבוש תכנית פעולה רשותית ואזורית ואישור תכנית הפעולה מול הנהלת הרשות ומול
הצוות הבין משרדי .קרי :תוכניות אחת לכל אחת מרשויות  5רשויות עוטף עזה ,ותוכנית
אזורית עבור אשכול נגב מערבי .יודגש שתוכניות ההערכות עבור המועצות האזוריות,
כוללות את מאפייני וצרכי היישובים בכל מועצה ,תוך מתן נקודת מבט רשותית ואשכולית
כוללת.
ליווי של תהליך ההוצאה לפועל של התוכנית ,ככל שהתקציב הנוכחי יאפשר זאת ,וגיוס
תקציבים נוספים.

 .1הסבר על המכרז
תיאור תפקיד צוות תכנית פעולה להערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת ברשויות עוטף עזה
א.

3

המכרז מבקש להתקשר ,בהתקשרות אחת ,שהזוכה בה יבחר במכרז זה ,עם:
 .aמוביל התהליך – שיהיה אחראי על כל שלבי התהליך (כפי שתוארו מעלה ,ויתוארו
בהמשך) .משך ההתקשרות עם המוביל הוא כשנה עם אפשרות להארכה לשנתיים
או יותר .היקף ההתקשרות הוא חצי משרה.
 .bצוות יועצים – השימוש בצוות יעשה כפי שיפורט בהמשך.
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ב.
ג.

על המציע לפרט את ניסיונם של היועצים המוצעים מטעמו באמצעות מסמכים שיפרטו את
ההשכלה והניסיון הרלוונטי לפי שנים .ניסיון מקצועי ייחשב בתחום המקצועי הרלוונטי
שבו ניתנת עבודת הייעוץ החל ממועד הזכאות לתואר ראשון.
תיאור התהליך בהתאם לחלוקת התפקידים והאחריות של מוביל התהליך וצוות היועצים:

כשנה עד כשנתיים (עם אפשרות להארכה)
11 2 22

מוביל התהליך:
תיאור תפקיד ודרישות השכלה וניסיון
איפיון תפקיד:
•
•
•

מוביל התהליך יתכלל את המהלך כולו ,יתווך בין האשכול ,הרשויות ,הצוותים המקצועיים
ובעלי התפקידים בשטח.
המוביל יהיה אמון על הצדדים המנהליים והמקצועיים מול כלל השותפים ועל תכלול הפן
התוכני מול אנשי המקצוע.
מוביל התהליך יהיה אחראי על כל האספקטים של העבודה מול הרשויות המקומיות (בניית
תהליך הרתימה ,עבודה שוטפת מול הרפרנטים) ,על בניית וועדת ההיגוי האזורית ועבודה
מולה ,על גיוס הפורומים המקצועיים האזוריים.

כישורים נדרשים
•
•
•
•

יכולת עבודה עצמאית.
יכולת רתימה של מערכות ושל אנשים.
משימתיות ויכולת ניהול זמן מצוינת.
יכולת לגמישות והתאמת אופן פעולה לתנאים משתנים.

דרישות השכלה וניסיון של מוביל התהליך
•
•

4

השכלה :בעל תואר ראשון ,לפחות ,ממוסד אקדמי מוכר.
ניסיון:
 oניסיון בהובלת פרוייקטים שתחומם רלוונטי לתוכניות הערכות לשינוי אקלים.
 oניסיון של לפחות שלוש שנים בניהול פרויקטים שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
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•

 oניסיון בקידום תוכנית אסטרטגית ברשויות מקומיות ו/או תהליכים רוחב רב.
מגזרי עם רשויות מקומיות במהלך שמונה השנים הקודמות למועד פרסום המכרז.
 oניסיון מוכח בהובלת תהליכי שיתוף ציבור.
יתרון למגורים במרחב הנגב המערבי.

דרישות השכלה וניסיון של חברי צוות היועצים (שאינם/ן מוביל התהליך)
.1
.2
.3
.4
.5

הצוות צריך למנות לפחות  2חברים.
לפחות אחד מחברי הצוות צריך להיות בעל השכלה בתחום הכלכלה.
לפחות אחד עם השכלה מתחום המיטיגציה (האנרגיה) כפי שיפורט להלן.
ואחד עם השכלה מתחום הסביבה ,כפי שיפורט להלן.
אחד מחברי הצוות יכול להיות בעל השכלה מקבילה בשני תחומים או יותר (כפי שמפורט
בסעיפים  2עד .)4

יועץ לתחום המיטיגציה (אנרגיה ופסולת(
יועץ המיטיגציה יוביל את החלק של התוכנית בכל הקשור לתחום המיטיגציה.
•
•

השכלה :בעל תואר ראשון לפחות באדריכלות או הנדסה או תכנון עירוני או כלכלה
סביבתית או תואר משיק לנושאים אלה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה.
ניסיון :בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בניהול פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף
רשות מקומית.

יועץ לתחום האדפטציה
•
•
•

יועץ האדפטציה יוביל את החלק של התוכנית בכל הקשור לתחום האדפטציה.
השכלה :בעל תואר ראשון לפחות בלימודי סביבה או תכנון עירוני או כלכלה סביבתית או
גיאוגרפיה או תואר משיק לנושאים אלה ממוסד אקדמי מוכר בישראל על ידי המועצה
להשכלה גבוהה.
ניסיון :בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בניהול פרויקטים בתחום האדפטיציה שנעשו
בשיתוף רשות מקומית.

באחריות צוות התוכנית לבצע את המשימות הבאות .משימות אלה ייעשו תוך סיוע מהנהלת הרשות
ו/או הנהלת האשכול וצוות תכנית הפעולה שיוקם לצורך כך:
משימות הצוות לפי חלוקה של מוביל התהליך וכלל הצוות (כולל מוביל התהליך)
 .1התנעה ,התארגנות ובניית מנגנונים (מוביל התהליך כ  2-3חודשים) -הקמת וועדת היגוי
מקצועית מלווה (המורכבת מנציגי היח"ס ,איגוד ערים ובעלי עניין אזוריים מקצועיים).
הקמת פורומים מקצועיים לנושאים רלוונטיים (למשל :חקלאות ,נגר עלית ,קירור המרחב
הציבורי ,הצללה ,פתרונות מבוסס טבע ,תחבורה ,חוסן קהילתי ,חינוך ועוד) .התנעת
התהליך בכל אחת מן הרשויות :רתימת ראשי הרשויות באופן מהותי לתהליך ,יצירת
מחוייבות של הרשות והרפרנטים (בין השאר באמצעות מפגשי הכשרה וחשיפה) ,עבודה עם
וועדת ההיגוי וצוות היועצים המלווה להתאמה ובנייה של תהליך המיפוי לרשויות ולמרחב.
 .2מיפוי וניתוח של המצב הקיים על פי כלי המיפוי הממשלתי (כלל הצוות) -סיוע במידת
הצורך ליועצים המקצועיים לאסוף את הנתונים הרלוונטיים מן הרפרנטים הרשותיים,
5
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הצפה של צרכים ,אתגרים והתאמות אזוריות שעולות והכנסתם לתוך תהליכי המיפוי,
עבודה ממוקדת על תהליכי איסוף הנתונים האשכוליים.
 .3ניתוח המצב הקיים (כלל הצוות) :תיווך וסנכרון של המידע הרלוונטי העולה מן היועצים,
מוועדת ההיגוי ומהפורומים המקצועיים לטובת ניתוח מיטבי.
•

גיבוש אמצעי פעולה (כלל הצוות  -סיום התהליך עד  :)11.2022על הצוות לגבש תכנית
פעולה לטווח מידי ,בינוני וארוך על סמך המיפוי תוך תעדוף מושכל של ערוצי הפעולה
שמפורטים במדריך הממשלתי בין שאר הפרמטרים שיבחרו לבחירה ,נדרש להשתמש
בפרמטמר של :א .חישובי כדאיות כלכלית כאשר רלוונטי ו ב.לו"ז של כל אחת מהפעולות.
כלל ההצעות יוצגו ויבנו בשיתוף עם וועדת ההיגוי האזורית ועם הפורומים המקצועיים,
על פי תחומי התוכן הרלוונטיים .כלי המיפוי נמצאים כאן:
בחירת ערוצי הפעולה האפשריים הם בתחום:
א .התייעלות באנרגיה :סיוע לרשויות בעמידה בתקנות מקורות אנרגיה ,הנחיות
לבניה חדשנית מבודדת וחסכונית באנרגיה ,שיפור מערכות אקלום ,מערכות בקרה
ושליטה ,מעבר לתאורה חסכונית ,שדרוג מבנים קיימים.
ב .ייצור אנרגיה :מתקנים קטנים בסביבה הבנויה ,מתקנים גדולים ,תכנון למתחמים
עצמאים באנרגיה.
ג .תחבורה נקייה :מערכות בקרה ושליטה ,חשמול תחבורה ציבורית ,תשתיות
לחשמל רכבים פרטיים ושיתופים משאיות מונעות גט"ד.
ד .קירור הישוב :הרחבת התכסית הירוקה ,שיפור ההצללה ,הפחתת פליטות חום
ה .ניהול נגר :שימור וטיוב שירותים האקולוגיים בתחום המים ,היערכות להצפות
מסערות ,ניהול הנגר העילי ,חיסכון במים ,שימוש בפתרונות מבוססי טבע.
ו .קידום אורח חיים מקיים :הן באוכלוסיה הכללית והן באוכלוסיות פגיעות.
ז .פיתוח תשתית לפעילות בחוץ בתנאים משתנים .
ח .הצללה במרחב הציבורי.
ט .חקלאות :התאמת החקלאות המקומית לתנאי אקלים משתנים ,פיתוח רגולציות
ותמיכות לתמיכה ועידוד חקלאות מותאמת לשינויי אקלים.
י .חוסן קהילתי :חיזוק החוסן ויצירת מערכים קהילתיים שיכולים לתמוך
באוכלוסייה עמידה וחזקה יותר בהתאם לאיומים הרלוונטיים.

 .4ניטור ובקרה (מוביל התהליך)  :תכנית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת היא
תוכנית רב שנתית .ניטור קבוע באמצעות מדדים ייעודיים ,ועידכון התוכנית בהתאם,
יאפשרו לרשות להבטיח את התאמת התווכנית ליכולות של הרשות ולאתגרים העומדים
בפניה .על מוביל התוכנית לגבש מנגנונים לניטור ובקרה של תכנית הפעולה להיערכות
לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת.
 .5מנגנונים ליישום (מוביל התהליך) :הקמה ומיסוד של מגנונים ברשות ו/או באשכול
ליישום תכנית הפעולה .בניית מודל כלכלי להמשך פעילות הרשות ו/או האשכול בתחום
היערכות לשינוי אקלים אנרגיה מקיימת לאחר הגשת התוכנית וליווי תהליכי ההטמעה
כולל גיוס הכספים הנדרשת כדי להמשיך את יישומה.
 .6דיווח (מוביל התהליך) :הגשת דוח רבעוני על תכנון אל מול ביצוע לוועדת ההיגוי הבין
משרדית לעמידה בשלבי גיבוש תכנית הפעולה.
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 .2אופן הגשת ההצעה
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

לשם בחינת ההצעה הכספית והניסיון כאמור לעיל ,על כל מציע לצרף להצעתו את
המסמכים הבאים:
מסמך המפרט השכלה ותעודות המעידות על הרשום במסמך ,עבור כל אחד
א.
מהיועצים.
מסמך המתאר את הנסיון הרלוונטי ופרטי ממליצים רלוונטיים של הניסיון
ב.
המפורט ,עבור כל אחד מהיועצים.
הצעת מחיר לעבודה .סכום מקסימלי לעבודה יהיה  700אלף ( ₪לא כולל מע"מ),
ג.
ותתאפשר הנחה של עד  30%ובהתאם לתנאים שנקבעו בהצעת המחיר.
חוסר של אחד המסמכים עלול להביא לפסילה על הסף של ההגשה.
הצעת המציע במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה
סגורה במסירה ידנית בלבד במשרדי האשכול ,ולאחר תיאום מראש.
ההצעה תוגש לא יאוחר מ  29/11/2021בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד
האמור.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 40,000ארבעים אלף )₪
בתוקף עד לתאריך  16/03/2022בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
הודעה על כך תפורסם באתר האשכול ובאחריות המציע לבדוק מעת לעת את האתר
לעדכונים.
שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ע"פ
הטבלה המופיע מטה ,עד ליום  7/11/2021בשעה  ,12:00לכתובת מייל
 info@westnegev.org.il ,yuval@westnegev.org.ilיש לוודא קבלת המסמכים במס'
טלפון.073-7269274 :
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

מס' עמוד

פרק וסעיף

נוסח

רלוונטיים

השאלה

תשובות יישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה -
 .15/11/2021פניות טלפוניות לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את
האשכול.
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 .3ערבויות המכרז
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,על סך
( ₪ 40,000במילים" :ארבעים אלף  ,)"₪לפקודת אשכול רשויות נגב מערבי (להלן  -ערבות
המציע) ,חתומה כדין ,בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח ט'  .1יש לצרף את
הערבות המקורית ולא העתק.
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .15/03/2022
במידת הצורך או על פי דרישת האשכול ,מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות
לתקופה נוספת של עד  90יום נוספים .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה
לחילוט הערבות.
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של האשכול,
כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ו/או ינהג שלא בדרך
מקובלת ובתום לב ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד
שייגרמו לו עקב ההפרה כאמור.
למען הסר ספק יודגש ,כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או
המחאת עסק ערב .בנוסף ,על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח של
כתב הערבות ,וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התואם המצורף למכרז זה.
הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל על הסף
ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

 3.7הערבות תוחזר בדואר רשום למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם מי
שיקבע ע"י האשכול כזוכה.
 3.8יובהר כי ,האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:
 1המציע נהג בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.
 2המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.
 3המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.
 4המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז
ונספחיו.
 3.9מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,מתחייב להעמיד בתוך  14יום מיום קבלת הזמנת עבודה,
ערבות בנקאית אוטונומית ,על סך ( ₪ 80,000במילים" :שמונים אלף  )"₪שתינתן לו בנוסח
המצורף למסמכי המכרז ,ט' ( ,2להלן ":ערבות ביצוע").
 3.10ערבות הביצוע תהיה לפקודת איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי ,צמודה למדד
המחירים לצרכן כמפורט בכתב הערבות ,חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה
לחילוט בפנייה חד צדדית של האשכול ,כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ
תנאי החוזה.
 3.11המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.
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 .4ביטוח
 4.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)
ימציא לאשכול את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי
בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
 4.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של
התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
 4.3לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות
"אישור קיום ביטוחים" ,יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי פוליסות או תמצית
פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע
הזוכה.
 4.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 4.5מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים
את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות
הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 4.6מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד הרשום
בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה לאשכול הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לחלט
את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך
חוקית העומדת לרשותו של האשכול לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לאשכול מעצם
אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
 4.7מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
קיום ביטוחים (נספח ח') מובהר ,כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים
כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי
המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול תביא לביטול זכייתו ,חילוט ערבות ההצעה או
ערבות הביצוע.
 .5הבהרות
5.1
5.2

האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .הודעה על כך תפורסם באתר האשכול.
יובהר כי הצעת המחיר הינה סופית והיא כוללת בתוכה את כלל ההוצאות לרבות

אש"ל ,נסיעות וכד'.
5.3

5.4
5.5
9

מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן בבקשה
להצעת המחיר ובנספחיה .האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,
או אף אחת מההצעות.
מובהר ,כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה בקבלת הזמנת עבודה חתומה.
הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד לא כולל מע"מ.
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 5.6האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה ו/או המכרז
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 5.7תנאי תשלום  :שוטף  45 +מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של
"האשכול".
 5.8מועד תחילת הביצוע על פי חתימת הצדדים על הזמנת עבודה.
 5.9האשכול יאשר את תוצרי העבודה כתנאי להוצאת החשבונית לתשלום.
 5.10הסכום המירבי הינו בכפוף לתקציב מאושר והרשאה תקציבית חתומה

 .6דרישת פרטים מהמציע
6.1

האשכול יהא רשאי ,בכל עת שיראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר
פתיחתן ,לדרוש מהמציע ,להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות
נוספות (להלן" :הפרטים") ,לשביעות רצונו המלא ,על מנת לבחון את המציע ,חוסנו
הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו ,איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות
למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שיראה לנכון ,במסגרת שיקוליו ,ועל פי שיקול דעתו
הבלעדי.

6.2

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונו של האשכול ובתוך
המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאי האשכול שלא לדון
בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו
עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

6.3

6.4

.7

1

הצהרות המציע
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות
המפורטות במכרז ובהסכם .כל טענה בדבר טעות או אי-הבנה בקשר לפרט כלשהו
או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת
המציע.
אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי
כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

 6.5האשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע
מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.
בחינת ההצעות
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7.1

האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאים ומציע שלא יעמוד בתנאים הצעתו לא
תבוא במניין ההצעות.

7.2

הבחירה בזוכה תהיה בהמלצת ועדת המכרזים ,לפי שקלול של ציון האיכות עם עלות
העבודה על פי הצעת המחיר ,ביחס של-
א - 70% .התרשמות מקצועית והתאמה לתפקיד של כלל הצוות (ע"ע אמות
מידה לבדיקת איכות).
ב - 30% .הצעת המחיר.

 7.3כדי לעזור בבחירת המציע המתאים ביותר ,האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב
את תהליך המיון ,לרבות הזמנה לראיון אישי וכד'.
האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט
7.4
בפניה זו.

אמות מידה לבדיקת איכות
 .1בשלב זה יבדקו ההצעות בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה הבאה:
תיאור הקריטריון

ניקוד מירבי

מוביל התהליך
)1השכלה מוביל התהליך :תואר רלוונטי:
 2נקודות לתואר ראשון 3 ,לתואר שני 5 ,לתואר שלישי
)2ניסיון מעשי בתחום על פי המפורט במכרז ,האשכול רשאי לברר פרטים על
איכות עבודתו של המציע באמצעות התקשרות לממליצים ,מעסיקים או
מקבלי שירותים אחרים של המציע.

 5נק'

 21נק'

 21נקודות
)3ראיון :מוביל התהליך יוזמן לראיון התרשמות בן כ 20-דקות .יינתן דגש על
ידע ,התנהלות המציע ,והתרשמות כללית .כמו כן ישמש הראיון להשלמת
ההתרשמות הכללית מהצוות ולאימות בע"פ של כישוריהם.

 20נק'

 20נקודות
יועץ מיטיגציה
)4השכלה יועץ מיטיגציה :תואר רלוונטי :
 2נקודות לתואר ראשון 3 ,לתואר שני 5 ,לתואר שלישי
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 5נק'
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ניסיון מעשי בתחום על פי המפורט במכרז ,האשכול רשאי לברר פרטים על
איכות עבודתו של המציע באמצעות התקשרות לממליצים ,מעסיקים או
)5מקבלי שירותים אחרים של המציע.

 22נק'

 22נקודות

יועץ אדפטציה

השכלה יועץ אדפטציה :תואר רלוונטי :
)6
 2נקודות לתואר ראשון 3 ,לתואר שני 5 ,לתואר שלישי

 5נק'

ניסיון מעשי בתחום על פי המפורט במכרז ,האשכול רשאי לברר פרטים על
איכות עבודתו של המציע באמצעות התקשרות לממליצים ,מעסיקים או
)7מקבלי שירותים אחרים של המציע.

 22נק'

 22נקודות
 100נק'

סה"כ

 .8אבני דרך התשלום
תיאור אבן דרך

מועד הגשה

התנעת:
א .התהליך מול הרשויות
ב .ותהליך שיתוף ציבור
לכל התקופה

חודש מתחילת עבודה

(סעיפים  1ו )2
מיפוי וניתוח של המצב
הקיים והערכת מצב
בהתאם לכלי הממשלתי
(סעיפים  3ו)4
מסמך ביניים :גיבוש
אמצעי פעולה וקביעת
יעדים ,ומדדים לניטור
ובקרה
(סעיפים )7 – 5
תהליך שיתוף הציבור
(סעיף )2
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שיעור מסך הכל או
בהתאם לחשבוניות על
הייעוץ
10%

 4חודשים לאחר מועד ההתחלה ולאחר
אישור הצוות הבין משרדי למיפוי ובהתאם
לדוח פעילות

30%

 7חודשים לאחר מועד ההתחלה ולאחר
אישור הצוות הבין משרדי למסמך הביניים

30%

 9חודשים לאחר מועד ההתחלה ולאחר הגשת 10%
מסמכים על השיתוף
התהליך כולל לפחות:
 2סדנאות תכנון רבים אחת לתחום
האדפטציה ואחת לתחום למיטגיציה – לפני
המיפוי.
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הגשת תכנית פעולה סופית
(סעיפים (7 – 6
•

 2סדנאות ,אחת לתחום האדפטיציה ואחד
לתחום המיטיגציה  -אחרי המיפוי.
 9חודשים לאחר מועד ההתחלה ולאחר
אישור הצוות הבין משרדי לתכנית הפעולה

20%

תנאי התשלום הינם בכפוף לאבני הדרך לתשלום שיאושרו על ידי המשרד הממשלתי

 .9רשימת המסמכים והנספחים בהליך:
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והנספחים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13

נספח א אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד.
נספח ב' הסכם חתום.
נספח ג' מסמכים המעידים על השכלה וניסיון המציע כמפורט בסעיף  2.1א ו  2.1ב.
נספח ד' הצעת המחיר.
נספח ה' פרטי חשבון בנק
נספח ו' הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
נספח ז' תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים
נספח ח' אישור קיום ביטוחים
נספח ט' ערבויות:
 oנספח ט'  – 1ערבות המציע/השתתפות
 oנספח ט'  – 2נוסח ערבות למכרז  -ערבות ביצוע
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נספח א
אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
תאריך________2021 :
לכבוד_____________ :
א.ג.נ.

הנדון :אישור זכויות חתימה בשם תאגיד
הנני ,עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת ,כי
 ____________________,החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי
____________________ (להלן" :המציע") במסגרת ההזמנה להציע הצעות
להליך מכרז מס' " ___ 2021מכרז לכתיבת תוכנית הערכות למשבר אקלים" (להלן:
"ההליך") מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם ,והיא מחייבת את המציע לכל
דבר ועניין בנוגע להליך.
בכבוד רב_______________ ,
מ.ר. ____________.
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נספח ב'
נספח ב'  -הסכם התקשרות
תאריך__________ :
שנערך ונחתם במשרדי אשכול נגב מערבי
ביום:
 בין –איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי
מרח' סמילו  ,8נתיבות
על ידי המורשים לחתום מטעמו ,דור-שלו אהרון ואלון דוידי
(שייקרא להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול")
 לבין –__________________________
עוסק מורשה /ח.פ.
____________________
ע"י המורשים לחתום מטעמו
_______________________
(שייקרא להלן" :הפרוייקטור" ו/או "הפרוייקטורים" ו/או "צוות מוביל לכתיבה" ו/או "הצוות
המוביל לכתיבה")
הואיל :והאשכול ,במסגרת מכרז פומבי מס'  17/2021הזמין הצעות לכתיבת תוכנית הערכות
למשבר אקלים בגב המערבי בהתאם לעובדות המצ"ב כנספח א' להסכם זה (להלן:
"העבודות");
והואיל  :והפרויקטור ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו ,הגיש לאשכול הצעה
לביצוע העבודות ,בהתאם להסכם זה ותנאיו;
והואיל  :וועדת המכרזים בהחלטתה מיום _____ המליצה על קבלת הצעתו של הפרויקטור
לביצוע העבודות כאחד הפרויקטורים הזוכים במכרז והמליצה להתקשר עמו בהסכם
לביצוע העבודות ,תמורת המחיר המפורט בהצעתו ובכפוף לתנאי המכרז;
והואיל  :והפרויקטור מתחייב לבצע את העבודות ,הכל כקבוע לעיל ולהלן ,בהתאם לסטנדרטים
הגבוהים ביותר ,ובכפוף להוראות כל דין;
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והואיל :וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא וכותרות ונספחים
1.1

המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד .הן אינן מהוות
חלק החוזה ולא ישמשו לצורכי פרשנותו.

 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן :
מכרז פומבי מס' 17/2021
"המכרז"
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
"האשכול"
"הפרויקטור" האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם
להסכם ונספחיו לרבות נציגיו של הפרויקטור כמוגדר בגוף ההסכם ונספחיו
ו/או כל מי שיבוא במקומו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של האשכול.
"הסכם"

הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז החתומים על-ידי הצדדים ,הצעת
המחיר ומסמכים שצירף המציע להצעתו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם
זה.

"תמורה"

סך כל התשלומים המגיעים לפרויקטור עבור ביצוע העבודות בפועל וכל
התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

 .3הצהרות הפרויקטור
 3.1הפרויקטור מצהיר ,כי ידועה ומובנת לו מהות השירותים המבוקשים על ידי האשכול
וכי הינו בעל הידע ,הניסיון המקצועי ,והמומחיות לביצוע העבודות וכל יתר
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 3.2הפרויקטור מצהיר בזאת ומאשר במפורש כי העבודות וכל התחייבויותיו על פי חוזה
זה ייעשו אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין.
 .4התחייבויות הפרויקטור
 4.1הפרויקטור יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים
ומוחלים במסגרת ההקמה ויבצע את משימותיו במרב הקפדנות ,ברמה מקצועית
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גבוהה ,ביעילות ,בנאמנות ,בדייקנות ובמומחיות.
 .5השירותים
 5.1הפרויקטור יבצע עבור האשכול את העבודות המפורטות ב נספח א' ,ביעילות ולשביעות
רצונו המלא של האשכול .
 .6התמורה
 6.1בתמורה לביצוע העבודות בשלמותן ולקיום כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא הפרויקטור
זכאי לתשלום עבור ביצוע עבודתו בהתאם לתמורה שהוצעה על ידי המציע כאמור בהצעתו
שצורפה כנספח ד' ,למכרז יובהר כי התמורה המפורטת בהצעה כוללת את כל הוצאותיו
השוטפות של הפרויקטור בגין נסיעה (לרבות הוצאות דלק בתוך תחומי האשכול ובכלל),
הסעדה ,תקשורת ,מיסוי וכיו' וכל הוצאה אחרת הקשורה לצורך ביצוע העבודות כאמור
בהסכם זה ולא תהיה לפרויקטור דרישה לתשלום נוספת על הצעתו.
 6.2שכר הפרויקטור ישולם לא יאוחר מ 45 -יום מתום החודש בו הוגש החשבון ע"י מנהל
הפרויקט (שוטף  )45 +ואשר קיבל את אישורו של הגורם הממונה באשכול ,בכפוף לקבלת
התשלום על ידי המשרד הממשלתי ובהתאם לחוק מוסר תשלומים .לחשבון יצורף דו"ח
פעילות של הפרויקטור בו יפרט את הפעולות שביצע במהלך החודש בגינו מוגש החשבון.
 .7תקופת החוזה
 7.1תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה לתקופה של  12חודשים עם אופציה להארכה
והרחבה של שנה נוספת .במידה ותהיינה הסכמות בין האשכול לפרוייקטור הזוכה
תהיינה אפשרות להאריך את תקופת החוזה בעוד  3שנים נוספות (לאחר סיום שנתיים
ראשונות) ועד לסך  5שנים.
 7.2מסר האשכול הודעה לפרויקטור על הארכת החוזה ,ימציא פרויקטור לאשכול תוך 14
יום מיום הודעת האשכול ,את כל המסמכים אשר יחולו בתקופה המוארכת בהתאמה.
 7.3לאשכול קיימת הזכות להביא את החוזה לידי סיום במועד מוקדם יותר לפני תום
תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא יהיה
לפרויקטור כל תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 7.4הודיע האשכול על סיום ההתקשרות טרם המועד יתן לפרויקטור הודעה מוקדמת בת
 14ימים ובמקרה זה ישלם האשכול את החלק היחסי לעבודה שבוצעה.
 7.5מוסכם עוד ,כי האשכול רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום בכל
עת וללא הודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
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א .הפרויקטור הפר את החוזה הפרה יסודית.
ב .הפרויקטור אינו מבצע את החוזה לשביעות רצון האשכול  ,ולא נקט באמצעים על מנת
לתקן את הטעון תיקון שבוע מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 7.8במקרה של הפסקת העבודה מכל סיבה שהיא לפרויקטור לא תהיה טענה לעיכבון
והוא יעביר לידי האשכול את כל תוצרי וחומרי עבודתו אשר נעשו על פי הסכם זה.
 .8אי קיום יחסי עובד – מעסיק
 8.1מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי ואינו מהווה חוזה
עבודה ,וכי נותן השירות הוא בעל עסק עצמאי לאספקת השירותים וכי בינו לבין
האשכול ולא מתקיימים יחסי עובד מעסיק  ,יחסי  -הרשאה  ,סוכנות או שותפות ,
לצורך כל דבר ועניין.
 8.2נותן השירות יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר
יחול בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 8.3נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה
כעצמאי  .כמו כן מצהיר נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך
מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח.
 8.4מובהר בזאת כי נותן השירות הוא המעסיק ו  /או המעסיק הבלעדי של כל הפועלים
מטעמו המעניקים שירותים ועבודות לחברה בהתאם לחוזה זה  ,וכי אין בינם לבין
האשכול יחסי עובד מעסיק  ,יחסי הרשאה  - ,סוכנות או שותפות  ,לצורך כל דבר
ועניין .
 8.5נותן השירות ישפה את האשכול עם דרישתו הראשונה לכך ,בכל עת וללא הגבלת
סכום ,בגין כל דרישה ו  /או תביעה שיופנו נגד האשכול מאת נותן השירות ו  /או מי
מטעמו ו  /או מי מעובדיו ו  /או אחר מטעמו ו  /או על ידי צד שלישי כלשהו  ,בקשר
עם טענת יחסי עובד מעסיק או יחסי מרשה מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות
לבין נותן השירות ו  /או הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לחברה ו  /או מי מעובדיה
ו  /או אחר מטעמה ו  /או בקשר עם קיומם ו  /או העדרם של יחסים כאמור ו  /או
בקשר עם כל חיוב  ,חבות  ,חובו  /או אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,לרבות מכח
כל הסכם ,הסדר ,דבר חקיקה ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא באלה .
 8.6לאשכול יהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו  /או להפחית סכומים אילו
מתשלום התמורה על  -פי חוזה זה ו  /או מכל מקור אחר  ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותו
של האשכול על פי דין לתבוע בשל כך.
 8.7נותן השירות מתחייב שלא לתבוע ו  /או לצרף את האשכול בדרך כלשהי לכל תביעה ו
 /או טענה ו  /או דרישה שתופנה כלפיו בגין כל יחסי עובד מעסיק ,לרבות בגין ובקשר
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עם חבות מעסיקים ולרבות כאילו אשר  -יופנו אליו בעניין העבודות ולרבות כאילו
שיופנו אליו מכל סיבה אחרת
 .9אחריות ,שיפוי
 9.1מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ,מובהר ומודגש בזאת כי נותן השירות אחראי כלפי
האשכול ,כלפי עובדיו ,כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי  ,לכל נזק שייגרם כתוצאה
ממעשה או מחדל של נותן השירות ו  /או שלוחיו וכן לכל נזק ו  /או הפסד מכל מין
וסוג שייגרמו לאשכול נגב מערבי ו  /או לכל אדם ו  /או לכל רכוש  ,כתוצאה מביצוע
הוראות החוזה (במישרין או בעקיפין ) ו  /או חלק מהן ו  /או כתוצאה מהפרת
התחייבויותיו ו  /או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו  /או כתוצאה ממעשהו ו  /או
כתוצאה ממחדלו של נותן השירות ו  /או שלוחיו ו  /או כל מי הבא מטעם נותן השירות.
 9.2נותן השירות ישפה ו  /או יפצה את אשכול נגב מערבי בגין כל נזק אשר ייגרם לה
כאמור לעיל  ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה
לה כתוצאה מכך.
 9.3נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק  ,הוצאה  ,הפסד  ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן
רווח וכל נזק כיוצא באלה שיגרמו  ,במישרין או בעקיפין  ,לאשכול ו/או לציודה  ,ו /
או לצד שלישי ו  /או לגופו ו  /או לרכושו ,לרבות לעובדי נותן השירות  ,ככל שיגרמו ,
בשל מעשה או מחדל כלשהם של נותן השירות ו  /או נותן שירותים מטעמו.
 9.4על נותן השירות תחול האחריות המלאה  ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה
 ,פציעה  ,נכות  ,מוות  ,וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו  /או
לרכושו של נותן שירותים מטעמו של נותן השירות לחברה ,ו  /או לגופו ו  /או לרכושו
של מי מטעמו של נותן השירות ו  /או לגופו ו  /או לרכושו ו  /או לצד שלישי כלשהו  ,ו
 /או לגופו ו  /או לרכושו של עובד ו  /או פועל של נותן השירות  ,כל זאת תוך כדי או
עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו  /או התחייבויות נותן השירות על פי חוזה זה .
 .10ביטוח
 10.1האשכול בסעיף זה (ביטוח) יקרא :אשכול יישובי הנגב במערבי בע''מ ו/או איגוד
ערים אשכול יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או
מי שמקבל שירותים מהאשכול ו/או גופים קשורים לאשכול ו/או משרדי הממשלה
המממנים.
 10.2מבלי לגרוע מהתחייבויות הפרוייקטור על-פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם
הוא יהיה אחראי על-פי כל דין ,הפרוייקטור מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה
זה .עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הפרוייקטור בלבד .כל דרישות
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הביטוח הרשומות בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הפרוייקטור לפני
ההתקשרות בין הצדדים.
 10.3הפרוייקטור יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על
פי חוזה זה .הפרוייקטור מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או
דרישה כלפי האשכול בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי
תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.
 10.4הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור
קיום ביטוחים המצ''ב כנספח ח' (להלן :אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי
נפרד מחוזה זה ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול ו/או מי מטעמו
להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הפרוייקטור יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים
לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו ,לאשכול ולצד שלישי.
 10.5הפר הפרוייקטור את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או
את זכויות האשכול ,יהיה הפרוייקטור אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול באופן מלא
ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה
מנוע מלהעלות כלפי האשכול כל טענה כאמור.
 10.6הפרוייקטור לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים
שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 14 10.7ימי עבודה לפני החתימה על חוזה זה וכתנאי לחתימת האשכול על חוזה זה,
ימציא הפרוייקטור לאשכול את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים
הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון
של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
 14 10.8ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או
בפוליסות ,ימציא הפרוייקטור לאשכול אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח
נוספת.
 10.9מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין
משום מתן פטור כלשהו לפרוייקטור על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת
הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי האשכול
כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על האשכול אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של
הביטוח.
 10.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום
הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך  .למען הסר ספק ,בדיקתם או
אי בדיקתם על ידי האשכול או מי מטעמו אינה פוטרת את הפרוייקטור מאחריות על
פי דין או אחריות על פי חוזה זה.
 10.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבקש מהפרוייקטור לשנות
או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות
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על פי החוזה .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום
ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על האשכול אחריות כל שהיא.
 10.12מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על
פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הפרוייקטור על פי דין
בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
 10.13הפרוייקטור לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק  ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא
מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או
ההשתתפות העצמית.
 10.14הפרוייקטור מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול
ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהייה זכאי אלמלא תוכן
הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם
מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם
שביצע נזק בזדון לפרוייקטור.
 10.15הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח
אחריות מעבידים .ביטוח אחריות מקצועית.
 10.16כל הפוליסות תכלולנה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות
יחולו על הפרוייקטור .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי האשכול
והבאים מטעמו ,הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הפרוייקטור.
סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי האשכול והביטוח של
הפרוייקטור הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי האשכול .כיסוי ביטוחי בגין
רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או
בחובות המבוטח על פי הדין .כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי .סעיף לפיו
הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לכל הפחות  60יום מראש .סעיף לפיו מעשה
או מחדל של הפרוייקטור בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול לקבלת שיפוי.
 10.17בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין :זיהום
פתאומי .אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .דיבה ,השמצה והוצאות לשון
הרע .פגיעה בפרטיות .אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה .אחריות בגין קבלני
משנה .אובדן מידע ומסמכים.
 10.18בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
א .סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" .מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא
יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין האשכול לבין הפרוייקטור.
ב .סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" .תקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול
או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הפרוייקטור,
ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הפרוייקטור באותו היקף ביטוח כפי
הפוליסה שפקעה.
21

חתימה וחותמת המציע_______________:

מס' איגוד  | 501400634ת.ד 5050 .נתיבות |  | info@westnegev.org.ilטל 073-7269274 -פקס073-3323017 -

מכרז מס' – 17/2021
לבחירת צוות מוביל לכתיבת תוכנית הערכות לשינוי האקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת

 10.19הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח
לאומי כלפי עובדיו .שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח
כל רכב מנועי .פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול .שימוש במכשירי הרמה.
 10.20הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח
אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
 10.21הרחבי שיפוי:
א .הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית ,תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת האשכול
בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הפרוייקטור ותכלולנה סעיף
"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד
מיחידי המבוטח בנפרד .פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות
הפרוייקטור כלפי האשכול.
ב .ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם תחשב כמעביד של עובדי
הפרוייקטור.
 10.22גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח
וכדלקמן :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –  .₪ 1,000,000ביטוח אחריות מעבידים -
כפי הפוליסה של הפרוייקטור .ביטוח אחריות מקצועית .₪ 2,000,000 -
 10.23ככל שלדעת הפרוייקטור קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הפרוייקטור ו/או
לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,יערוך הפרוייקטור את הביטוח הנוסף ו/או
המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
 10.24ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף ,כל עוד קיים לפרוייקטור אחריות על פי כל
דין.
 10.25מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בחוזה זה ,ולאורך כל תקופת החוזה,
מתחייב הפרוייקטור למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
על הפרוייקטור חלה החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה
מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו
ותקנותיו.
 10.26הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מחיובי
הפרוייקטור לפי חוזה זה ,או כדי להטיל על האשכול חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר
ומובהר בזאת במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה
כלשהן כלפי האשכול שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי
לפטור את גורם הנזק (למעט האשכול ) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 10.27הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.
 .11זכויות
 11.1מוסכם על הצדדים ,כי לפרויקטור אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות
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ו/או במפרטים ו/או במסמכים ,על כל סוגיהם ,אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותיו ,
והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה לאשכול בלבד ,וזאת לצורך פרויקט זה בלבד,
למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים לפרויקטור.
 11.2הפרויקטור מוותר בזאת על זכות העיכבון ,עד כמה שקיימת לו כזאת ,ביחס לכל
תוצרי הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות ,המפרטים ,המסמכים האחרים
אשר נמסרו לפרויקטור ההקמה כפועל יוצא מביצוע שירותי הייעוץ.
הוויתור כאמור לעיל ,של הפרויקטור אינו מותנה בתשלום התמורה
11.3
המגיעה לו.
 .12שונות
לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת
12.1
הצדדים.
 12.2כתובות הצדדים הינן כבכותרת לחוזה זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי
הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  72שעות מעת מסירתה בדואר במכתב
רשום ,ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים – בעת
מסירתה ,עם קבלת אישור הנמען.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
האשכול
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נספח א' להסכם
העבודות
באחריות צוות התוכנית לבצע את המשימות הבאות .משימות אלה ייעשו תוך סיוע מהנהלת
הרשות ו/או הנהלת האשכול וצוות תכנית הפעולה שיוקם לצורך כך:

 .1התנעה :קידום היערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת ברשויות הנו תהליך מתמשך,
רב שנתי שדורש תשומת לב לכל אורכו .כדי להבטיח השגת מטרות התכנית ,על הצוות
בסיוע הנהלת הרשות /האשכול ליצר מנגנון שילווה את עבודת הייעוץ .לצורך כך ,הצוות
המוביל יקים וועדת היגוי מקצועית מקומית שתלווה את התהליך ,יגייסו צוות של נציגים
מכלל הרשויות הרלוונטיות ,ויקימו שולחנות עגולים נושאיים עם בעלי תפקידים
מהרשויות המקומיות
 .2שיתוף ציבור ובעלי עניין :מעורבותם של הציבור ובעלי עניין רלוונטיים במהלך גיבוש
והטמעת תכנית הפעולה ,היא חיונית להצלחת המהלך .על הצוות לבנות קבוצות
התייעצות לשלב התכנון ולשלב היישום .מהלך שיתוף הציבור יכלול גם פעולות חינוך,
הסברה והעלאת מודעות כדי להבטיח העלאת מודעות ושינוי התנהגות בקרב הציבור.
 .3מיפוי וניתוח של המצב הקיים :תכנית הפעולה תגובש בהתבסס על ניתוח פרופיל
הרשויות והמרחב במונחים של מאפייני אוכלוסייה ,מקורות פליטות גזי חממה ופגיעות
לאירועי אקלים .לצורך כך פותח כלי ניתוח פליטות ופגיעות .זהו כלי מבוסס אקסל,
שמחובר לחלק ממאגרי הנתונים הנדרשים לכלל הרשויות בישראל .על מוביל התהליך
למפות באמצעות כלי זה את פליטות האנרגיה והפגיעות לאירועי אקלים של הרשות:
אוכלוסיות ,הצללה ,מבני ציבור ,מבני מגורים ,איי חום ,תאורת חוץ תשתיות ועוד ,על
מנת לקבל תמונת מצב עדכנית של הרשות .כמו כן ,יהיה על הצוות להוסיף לכלי זה
נתונים רלוונטיים הקשורים לפגיעות הרשות לאירועי אקלים שאינם קשורים לאנרגיה
(כגון נגר ,תנועתיות במרחב ,איי חום וקירוי המרחב הציבורי ,מוכנות אוכלוסיה ,פסולת,
חקלאות ונושאים נוספים) בהתאם לדיונים ולהתייעצויות עם כלל בעלי המקצוע שילוו
את התהליך.
 .4הערכת מצב :ניתוח מצב הרשויות /אשכול על סמך כלל המידע שעלה במיפוי על השפעות
העיקריות של שינויי האקלים והתרחישים הארציים על הרשויות /אשכול ,בין השאר
ביחס לניהול האנרגיה ,הפסולת ,הערכת מצב אזורית בנושאי ניהול משאבי הטבע (נגר,
ייעור ) ,ונושאים נוספים.
 .5בחירת ערוצי פעולה :על הצוות לגבש תכנית פעולה לטווח מיידי ,בינוני וארוך על סמך
המיפוי ,תוך תיעדוף מושכל של ערוצי הפעולה שמפורטים במדריך הממשלתי בין שאר
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הפרמטרים שיבחרו לבחירה ,נדרש להשתמש בפרמטר של :א .חישובי כדאיות כלכלית
כאשר רלוונטי ו ב .לו"ז של כל אחת מהפעולות.
בחירת ערוצי הפעולה האפשריים הם בתחום:
א .התייעלות באנרגיה :סיוע לרשויות בעמידה בתקנות מקורות אנרגיה ,הנחיות
לבניה חדשנית מבודדת וחסכונית באנרגיה ,שיפור מערכות אקלום ,מערכות
בקרה ושליטה ,מעבר לתאורה חסכונית ,שדרוג מבנים קיימים.
ב .ייצור אנרגיה :מתקנים קטנים בסביבה הבנויה ,מתקנים גדולים ,תכנון
למתחמים עצמאים באנרגיה.
ג .תחבורה נקייה :מערכות בקרה ושליטה ,חשמול תחבורה ציבורית ,תשתיות
לחשמל רכבים פרטיים ושיתופים משאיות מונעות גט"ד.
ד .קירור הישוב :הרחבת התכסית הירוקה ,שיפור ההצללה ,הפחתת פליטות חום
ה .ניהול המים :שימור וטיוב שירותים האקולוגיים בתחום המים ,היערכות
להצפות מסערות ,היערכות לפגיעה בחוף ,ניהול הנגר העילי ,חיסכון במים
שימוש בפתרונות מבוססי טבע.
ו .קידום אורח חיים מקיים :הן באוכלוסיה הכללית והן באוכלוסיות פגיעות.
ז .פיתוח תשתית לפעילות בחוץ בתנאים משתנים.
ח .פיתוח תשתית לפעילות בחוץ בתנאים משתנים.
ט .חקלאות :התאמת החקלאות המקומית לתנאי אקלים משתנים ,פיתוח רגולציות
ותמיכות לתמיכה ועידוד חקלאות מותאמת לשינויי אקלים.
י .חוסן קהילתי :חיזוק החוסן ויצירת מערכים קהילתיים שיכולים לתמוך
באוכלוסיה עמידה וחזקה יותר.
 .6ניטור ובקרה  :תכנית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת היא תוכנית רב שנתית.
ניטור קבוע באמצעות מדדים ייעודיים ,ועידכון התכנית בהתאם ,יאפשרו לרשות
להבטיח את התאמת התכנית ליכולות של הרשות ולאתגרים העומדים בפניה .על מוביל
התכנית לגבש מנגנונים לניטור ובקרה של תכנית הפעולה להיערכות לשינוי אקלים
ואנרגיה מקיימת.
 .7מנגנונים ליישום :הקמה ומיסוד של מגנונים ברשות ו/או באשכול ליישום תכנית
הפעולה .בניית מודל כלכלי להמשך פעילות הרשות ו/או האשכול בתחום היערכות לשינוי
אקלים אנרגיה מקיימת לאחר סיום ההתקשרות.

 .8דיווח :הגשת דוח רבעוני על תכנון אל מול ביצוע לוועדת ההיגוי הבין משרדית לעמידה
בשלבי גיבוש תכנית הפעולה.
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נספח ג'
מסמכים המעידים על השכלה ונסיון המציעים
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נספח ד'
לכבוד,
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
______________
ג.א.נ,
הנדון :כתיבת תוכנית הערכות למשבר האקלים
נספח הצעה להליך
בהתאם לתנאי ההליך שבנדון ,להלן הצעה מטעם: _______________:
שם המציע: _______________.
מספר זיהוי: _______________.
לגבי תאגיד :שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.
לגבי תאגיד :מצורפת בזאת תעודת התאגדות.
 oסכום מקסימלי לעבודה יהיה  700אלף ( ₪לא כולל מע"מ) ותתאפשר הנחה של עד .30%
סכום ההנחה המוצע ע"י הוא.____________________ :
 oיש להגדיר כמה מתוך הסכום המוצע ידרש עבור הארכת ההתקשרות עם מוביל
התהליך לשנה השנייה .סכום ההתקשרות להארכת ההתקשרות עם מוביל התהליך
בהיקף של חצי משרה הוא( ₪ _________________ :לא כולל מע"מ).

▪ הסכום הזה מהווה חלק מהסכום הכולל של  700אלף ( ₪לא כולל מע"מ)
▪

סכום ההתקשרות לחצי משרה לשנה השנייה לא יפחת מ  75אלף ( ₪לא
כולל מע"מ)

בכבוד רב ובברכה,
__________________.
]שם המציע[
אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה
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נספח ה'
לכבוד
גזברות אשכול נגב מערבי
ג.א.נ,
הנדון :פרטי חשבון בנק
שם החברה  /שותפות  /עסק"(________________________________ :הפרויקטור("
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר ___________מיקוד __________
פקס_________
טלפון _________
_________________
מספר תאגיד
פרטי הבנק להעברת תשלומים:
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________
כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________
הננו מתחייבים בזה ,שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,
נחזירם לגזברות הגזברות ללא שהות.
_________________ ________________
שם

חתימה  +חותמת
אישור עו"ד  /רו"ח

אני עו"ד  /רו"ח ____________ מ.ר ____________ .מרח______________________ '
מאשר/ת ,כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________("הפרויקטור")
וחתימתם מחייבת את הפרויקטור.
_______________________
חתימה  +חותמת

_____________
תאריך

אישור הבנק
הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
___________________ ___________________
חתימת הבנק
תאריך
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נספח ו'
הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות ,הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,_____________ .שכתובתי היא_____________
מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
 .1הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ/.ת.ז.
________________(להלן" :המציע")למכרז  __/ ...........שעניינו __________ (להלן:
"המכרז"(.
 .2ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים ,אזי אי נכונות האמור
בהצהרה זו ,תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה ,וככל שהמציע
יזכה במכרז ,אי נכונות האמור בהצהרה זו ,יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם
המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע ,מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה-
כלפי המנהלת להתחדשות עירונית ו/או מי מטעמה.
 .3הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד באשכול נגב מערבי
 1.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש[,
אשר קובע
כדלקמן:
( 174א) :פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין ,במישרין או בעקיפין,

על ידי עצמו
או על ידי בן זוגו או שותפו או -סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העיריה
ובשום עבודה
המבוצעת למענה.
 3.2הריני להצהיר כי ( נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי )
 3.2.1אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים באשכול נגב מערבי או:
 3.3הריני להצהיר כי ( נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי) :
 3.3.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד אשכול נגב מערבי.
לעניין הצהרה זו" :קרוב" בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או
בת ,אח או
אחות ,הורה של בן הזוג (חם או חמה) ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של אח
או אחות
(גיס/ה) אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה) ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
 .3.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע
(אם יזכה במכרז) לבין האשכול ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין
עובד האשכול ולא ידוע לי כי עובד האשכול נגוע או מעוניין בהסכם ,בין במישרין ובין
בעקיפין.
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 .4הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור
 .4.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  111א (לפקודת העיריות [נוסח חדש[)
אשר קובע כדלקמן:

122א) .א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש
לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה" ,קרוב"
בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות 4.2הריני להצהיר כי (נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי):
 4.2.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור באשכול נגב מערבי
או
 4.2.2יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור ,כל זאת כדלקמן:
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________.
לעניין ההצהרה בסעיף זה:
"קרוב" בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או–
אחות ,הורה של בן הזוג (חם או חמה) ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,בן זוג של
אח או אחות (גיס/ה) ,אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה) ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה;
 4.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע (אם יזכה
במכרז) לבין "האשכול" החכ"ל או העיריה  ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין
המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור באשכול ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור באשכול יש
נגיעה כלשהי להסכם ,בין במישרין ובין בעקיפין.
 .5הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
 5.1הריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות לאשכול
וזאת עקב ניגוד עניינים אישי או מוסדי.
 .6הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,
והריני לאשר כי
כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.
 .7אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל ,אשר עשויות להעמיד אותי/
את המציע
במצב של ניגוד עניינים ,אעביר את המידע למחלקה המשפטית של "האשכול"
בהתאם להנחיותיה.
___________________
חתימה
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אישור
אני ...................................... ,עו"ד ,מאשר כי ביום .................הופיע בפני מר/גב'
.................................המוכר לי אישית /נושא ת.ז ......................... .ולאחר שהזהרתיו כי
עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
___________________
,עו"ד
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נספח ז'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 -

.1
.2
.3

אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני משמש כ________________ ב_______________________
שם המציע
תפקיד
הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
o

.4

המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד
o
ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף –  1ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976 ; -
*
** "הורשע" הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום – ;11.10.01
*** "עבירה" עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  1987 -או עבירה לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א1991 -
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב  , 1011 -גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
**** "מועד ההתקשרות" לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז המועד שבו הוגשה– –
לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה
כאמור מועד ההתקשרות בעסקה. -
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
o

.5

המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות;***

חלופה א' הוראות סעיף –  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998 -
)להלן " :חוק שוויון זכויות" ( אינן חלות על המציע.

חלופה ב' הוראות סעיף –  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
o
למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה -הרלוונטיות
להלן:
o

חלופה (  ) 1המציע מעסיק פחות מ 100 - -עובדים.

חלופה ( ) 2המציע מעסיק  100 -עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
o
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לפי הוראות חלופה )  )1לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה
חלופה
32

חתימה וחותמת המציע_______________:

מס' איגוד  | 501400634ת.ד 5050 .נתיבות |  | info@westnegev.org.ilטל 073-7269274 -פקס073-3323017 -

מכרז מס' – 17/2021
לבחירת צוות מוביל לכתיבת תוכנית הערכות לשינוי האקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת

.6

.7

)  ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף – 9
לחוק שוויון
זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד התקשרותו עם האשכול
(ככל שתהיה התקשרות כאמור).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר

אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________
______עו"ד

)חתימה +חותמת)
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נספח ח'

תאריך הנפקת האישור__________

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.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
יועץ וניהול תוכניות
שם:
שם :אשכול יישובי הנגב
☐משכיר
הערכות לשינוי אקלים
במערבי בע''מ ו/או איגוד
☐שוכר
ערים אשכול יישובי נגב
מערבי ו/או רשויות
☐זכיין
אשכול
בתחום הטיפול של
☐קבלני משנה
נגב מערבי ו/או מי שמקבל
☒מזמין שירותים
שירותים מהאשכול ו/או
גופים קשורים לאשכול
☐מזמין מוצרים
ו/או משרדי הממשלה
המממנים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ501400634 .
מען  :ד''ר סמלו יוסף ,78
נתיבות

סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח
צד ג'

אחריות
מעבידים

34

מספר
הפוליסה

מען

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט

ביט

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום
1,000,000

₪

₪

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 – 302אחריות
צולבת
 - 309ויתור על
תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 315כיסוי
לתביעות מל''ל
 – 321מבוטח נוסף
בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד
ג'
 - 309ויתור על
תחלוף לטובת מבקש
האישור
 -319מבוטח נוסף
היה וייחשב
כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 - 328ראשוניות
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מכרז מס' – 17/2021
לבחירת צוות מוביל לכתיבת תוכנית הערכות לשינוי האקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת
אחריות
מקצועית

2,000,000

₪

 – 301אובדן
מסמכים
 – 302אחריות
צולבת
 -303דיבה ,השמצה
והוצאת לשון הרע
 - 309ויתור על
תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 321מבוטח נוסף
בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור
 – 325מרמה ואי
יושר עובדים
 – 326פגיעה
בפרטיות
 – 327עיכוב\שיהוי
עקב מקרה הביטוח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי 6
חודשים

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין בנספח ג'):
 - 038יועצים/מתכננים
 - 082שירותי ניהול

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:
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מכרז מס' – 17/2021
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נספח ט'  - 1נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך ______________

לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
א.ג.נ ,

הנדון :כתב ערבות מס'____________
 .1על פי בקשת__________________________ ח.פ _____________ להלן :
("המציע") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 40,000ארבעים
אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר
עם מכרז מס'  17/2021להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים עבור אשכול נגב
מערבי.
במכתבנו זה" :מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני
התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד של חודש ( 9/2021להלן " -המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
.2

.3

.4
.5

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
.6

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן.
__________

___________________

מס' סניף

שם הבנק

_____________________
כתובת הבנק

_________________
מס' טלפון
_______________

_________________

תאריך
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שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ט' - 1נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
תאריך___________

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי
הנדון :כתב ערבות מס'________

על פי בקשת ____________________________________ ח.פ _____________ (להלן:
"הספק המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____________₪
(במילים – _________  ,) ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת הספק
המבקש בקשר למכרז  17/2021להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים אשר פורסם על ידכם,
ולחוזה ההתקשרות אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
במכתבנו זה:
"מדד" -
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש________ שפורסם בתאריך_______ (להלן
 "המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויןכדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד
הנ"ל לא תיענה .לאחר יום __________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן.
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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_______________
שם הבנק

__________
מס' סניף

_______________
טלפון
______________
תאריך

_____________
שם מלא

_________________
כתובת הבנק

____________________
חתימה וחותמת
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