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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות – מכרז מס' 16/2021
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "אשכול רשויות הנגב המערבי"
ו/או"האשכול") מזמין בזה הצעות להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים באשכול נגב מערבי והכל
בהתאם לתנאים ולתוכניות המפורטים במסמכי המכרז.
שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בכתב בלבד ,בפורמט  WORDע"פ תבנית
המוגדרת במסמכי המכרז ,עד לתאריך  14/10/2021בשעה  ,12:00לכתובת מייל
 info@westnegev.org.ilיש לוודא קבלת המסמך במס' טלפון.073-7269274 :
תשובות ישלחו לכל המציעים שרכשו את המכרז ובאתר האינטרנט של האשכול לא יאוחר מיום
 21/10/2021פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.
הצעת המציע במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש במעטפה סגורה במסירה
ידנית בלבד במשרדי האשכול.
ההצעה תוגש לא יאוחר מ  1/11/2021בשעה  .12:00לא תתקבל הצעה לאחר המועד האמור.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 5,000חמשת אלפים  )₪בתוקף עד
לתאריך  16/2/2022בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות.
האשכול 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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מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז

.1
.1.1

.1.2
.1.3

מבוא
איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או
"אשכול רשויות הנגה המערבי" ו/או "האשכול") פועל ב 11 -רשויות מקומיות בנגב
המערבי :אופקים ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית לקיה,
מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה אזורית שדות נגב ,שדרות ,מועצה אזורית חוף
אשקלון ומועצה אזורית שער הנגב .אשכול נגב מערבי עוסק ,בין היתר ,בקידום הכלכלה
האזורית מתוך ראיה של החוזקות והיתרונות היחסיים של המרחב וע"מ להבטיח שגשוג
כלכלי-חברתי-סביבתי לכל החיים בו.
האשכול מעוניין ליצור התקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים אשר ילוו אותו בפעילותיו
השוטפות והפרוייקטאליות.
להלן ריכוז התאריכים למכרז:
פעילות

.1.4

.1.5
.1.6
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תאריך

שעה

מועד פרסום המכרז

07/10/2021

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לאשכול

14/10/2021

12:00

המועד האחרון להגשת הצעות

01/11/2021

12:00

מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

15/02/2022

במסגרת התוכנית ,בכוונת האשכול לבחור  2-4יועצים אשר ילוו את האשכול ,ליווי וקידום
את התחומים והפרויקטים שהאשכול מקדם בשנים הקרובות (התקופה מפורטת בהמשך).
ההתקשרות תאפשר לפנות לאחד או יותר מהיועצים הזוכים על מנת לקבל הצעה אשר תתאר
את תהליך העבודה והערכת השעות הדרושה להשלמת פרויקט ספציפי ,האשכול יבחר על פי
שיקול דעתו הבלעדי את הזוכה שיבצע את התוכנית לפרויקט הספציפי.
יובהר בזאת ,כי האשכול מתחייב לחלק את כמות הפרויקטים באופן שוויוני ,ככל הניתן,
בתקופת ההתקשרות בין כל היועצים הזוכים
תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על
נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
העבודות והפרוייקטים בהם האשכול יעסוק משתנים וכך גם הצורך של האשכול להיעזר
ביועצים מתחומים מסוימים ,ועל כן מובהר ,כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי
מטעם האשכול לגבי כמות ,איכות ,ונפח השעות של העבודות ואין במכרז זה בכדי להגביל את
האשכול מלפנות ליועצים נוספים במסגרת הליכי מכרז אחרים ו/או נוספים.
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.1.7

.1.8

.1.9
.1.10
.1.11

.2

עסקינן במכרז מסגרת נוכח העובדה כי פירוט העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו,
כמותם או היקפם ,אינו ידוע במועד כריתת ההסכם ,והוא ייקבע בידי האשכול בהתאם
לצרכים של האשכול.
למען הסר ספק ,ההתקשרות עם היועצים היא ע"פ מסגרת שעתית.
מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים
לרבות אישור משרד הפנים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות .לפיכך,
קיימת אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה
על הזכייה במכרז או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ,והמציע לא יהא זכאי
לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו"ב.
בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
וכמוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.
בתום תקופת ההתקשרות ,מסמכים ותוצרים יישארו בחזקת ובבעלות האשכול ,ללא עלות
נוספת.
בהתאם לסעיף 17ד( 2ב) לחוק איגודי ערים ,תשט"ו 1955 -היקף ההתקשרות המצטבר
במכרז עומד ע"ס מירבי של  10מיליון ש"ח כולל מע"מ
מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להגשת הצעות
מסמך ב'  -הוראות למשתתפים במכרז
נספח ב'  – 1ערבות המציע
נספח ב'  – 2פרטי המציע ותצהיר ניסיון קודם
נספח ב'  – 3תצהיר העדר הרשעה
נספח ב'  –4תצהיר העדר קרבה משפחתית
מסמך ג'  -הצעת והצהרת המציע
מסמך ד' -נוסח ההסכם ונספחיו:
נספח ד'  -1נוסח ערבות למכרז  -ערבות ביצוע
נספח ד'  – 2הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע

.3

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע ,שהוא תאגיד או עמותה רשומה כדין בישראל או עוסק מורשה,
העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים ,במצטבר ,המפורטים להלן:
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.3.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות ,הניסיון,
והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו של המציע ועל שם המציע במכרז בלבד (להלן:
"המציע").
היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז ,יגישו הצעה באמצעות אחד
מהם בלבד (אדם או תאגיד אחד) ,בצירוף ייפוי  -כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה כוחו
לייצגם במכרז ,והוא ייחשב למגיש ההצעה .כל אחד מהמציעים המגישים הצעה משותפת
חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.
המציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
מציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס תשל"ו )1976 -וכן בדבר היותו עוסק
מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור.
כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז
עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן.

.3.5

תנאי הסף המקצועיים:
 .3.5.1המציע הינו בעל ניסיון של למעלה משלוש שנים ברצף בחמש השנים האחרונות
( )2021 – 2017בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,לפחות אצל שלושה לקוחות ,כאשר לפחות
אחד מהם הינו רשות מקומית ואחד מהם הוא אשכול רשויות .המציע יצרף מסמכים
והוכחות לעניין ניסיונו ,הוותק והיקף השירותים נשוא מכרז זה אותן ביצע בחמש השנים
האחרונות .בניסיון שמציג המציע יש להציג דוגמאות ל:
 .3.5.1.1כתיבה/בחינה של תוכנית עסקית מפורטת למיזם עסקי מניב.
 .3.5.1.2ליווי של תחום בעל חשיבות אסטרטגית כלכלית לרשות (כגון :קלאסטר
של תחום מסויים ,מיזם תעסוקתי גדול ופיתוח עוגן כלכלי).
 .3.5.1.3ליווי בביצוע של מיזם עסקי.
 .3.5.1.4דוגמא לליווי תהליך כלכלי/עסקי מול משרדי ממשלה או משקיעים.
המציע יהיה נעדר קירבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה בכל אחת מרשויות האשכול
ו/או עובד האשכול .המציע במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר קרבה בנוסח המצורף,
חתום על-ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד.
צירף ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצורף למכרז.
המציע יצרף להצעתו את המסמכים ,האישורים והאסמכתאות ,כשהם מאוגדים יחדיו
ולפי הסדר כדלקמן:
 .3.8.1מסמכי המכרז המפורטים בתוכן העניינים לעיל חתומים ע"י המציע.
 .3.8.2ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ,ערוכה וחתומה בנוסח המצורף .
 .3.8.3אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976

.3.2
.3.3

.3.4

.3.6

.3.7
.3.8
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.3.8.4
.3.8.5
.3.8.6
.3.8.7
.3.8.8
.3.8.9
.4

אישור תקף לניכוי מס במקור.
היה המציע תאגיד  -יצרף תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי
הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את
התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
טפסי הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים.
תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה על העדר קרבה משפחתית לעובד ו/או בעל
תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית החברה באשכול רשויות הנגב המערבי.
מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.

הבהרת מסמכי המכרז
 .4.1שאלות ובקשה להבהרות יועברו לאשכול על-ידי המציעים בקובץ  WORDבלבד ,לא
יאוחר מיום  14/10/2021בשעה  ,12:00לכתובת מייל  . info@westnegev.org.ilיש
לוודא קבלת המסמך במס' טלפון.073-7269274 :
.4.2

שאלות ההבהרה יועברו ,במבנה שלהלן:

מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

מס'
עמוד

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח
השאלה

.1
.2
...
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כמו כן ,יש לציין את פרטי איש הקשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר
טלפון.
 .4.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י האשכול או מי מטעמו,
אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 .4.4האשכול רשאי בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים,
תיקונים ,תנאים ודרישות במסמכי המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים
(להלן" :שינויים והבהרות") .השינויים וההבהרות כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז ויובאו בכתב באתר האשכול ,ובמייל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי המכרז
כאמור .כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 .4.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע.
 .4.6הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה
והאשכול רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.
.5

ערבויות המכרז
.5.1

.5.2
.5.3

.5.4

.5.5

.5.6
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המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,על סך
( ₪ 5,000במילים" :חמשת אלפים  ,)"₪לפקודת אשכול רשויות נגב מערבי (להלן  -ערבות
השתתפות) ,חתומה כדין ,בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח ב'  .1יש לצרף
את הערבות המקורית ולא העתק.
הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .15/2/2022
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.
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.5.7
.5.8

.5.9

.5.10

.5.11

הערבות תוחזר בדואר רשום למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה ,לאחר שייחתם חוזה עם מי
שיקבע ע"י האשכול כזוכה.
יובהר כי ,האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין היתר במקרים הבאים:
 .5.8.1המציע נהג בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו.
 .5.8.2המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.
 .5.8.3המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.
 .5.8.4המציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרז
ונספחיו.
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,מתחייב להעמיד בתוך  14יום מיום קבלת הזמנת עבודה ,
ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של  5%מהיקף העבודה שתינתן לו בנוסח המצורף
למסמכי המכרז (להלן ":ערבות ביצוע") .למען הסר ספק ,אין למלא את נספח טופס
הביצוע במכרז זה.
ערבות 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.
המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.

 .6ביטוח
 .6.1המציע אינו נדרש לביטוח מקצועי ע"מ לגשת למכרז.
 .6.2יחד עם זאת ,האשכול שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהיועץ/ים שיבחר/ו לעשות ביטוח
מקצועי (אחריות מקצועית ,צד שלישי ואחריות מעבידים) עבור פרוייקט ספציפי כתנאי
לקבלת עבודת הליווי בפרוייקט.
 .6.3כאשר יידרש ביטוח לפרוייקט:
 .6.3.1הן יעשו בהתאם לדרישת האשכול וע"פ דרישת יועץ הביטוח שלו.
 .6.3.2עלויות הביטוח יהיו על חשבונו של היועץ ולא של האשכול.
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.7

דרישת פרטים מהמציע
 .7.1האשכול 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.
 .7.2האשכול יהא רשאי לפנות לממליצים שהציג המציע ,או לכל גורם אחר ,על מנת לקבל חוות
דעת על הניסיון הן של המציע והן של כל מי שמועמד לבצע תפקיד במסגרת מכרז זה .למען
הסר ספק יהיה רשאי האשכול לפנות לממליצים בגין כל עובד שיוצע כנותן שירות לאשכול
מהלך ההתקשרות טרם כניסתו לביצוע עבודתו.
 .7.3המציע 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.

 .8הצהרות המציע
 .8.1הגשת 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.
 .8.2אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו ,ו/או תנאי כלשהו
מתנאי המכרז ו/או ההסכם.
 .8.3האשכול רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז ולפסול את הצעת המציע.
.9

הגשת ההצעות
 .9.1את ההצעות יש למסור ביד במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול ,בציון
"מכרז פומבי מס' ."16/2021
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המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד תאריך  1/11/2021בשעה  ,12:00במשרדי האשכול
בכתובת יוסף סמילו  ,8נתיבות ,במסירה ידנית .לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל.
משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז ,והוא על
אחריותו הבלעדית של המציע.
 .9.2האשכול קבע מחיר מירבי למתן השירותים והמציע נדרש לנקוב בהצעתו את שיעור ההנחה
והמחיר המוצע על ידו השווה או הנמוך מהמחיר המירבי  ,לא כולל מע"מ ,כמפורט במסמך
ד' .התמורה הסופית והכוללת לביצוע השירותים ,תהא בהתאם להוראות מסמכי המכרז
לרבות ההסכם ,לפי כמות השעות שבוצעו בפועל ביחס לכל בעל תפקיד ,בהתחשבנות
חודשית.
מציע אשר מעוניין לבצע את העבודות בגובה המחיר המרבי ירשום במקום הנדרש ("אחוז
ההנחה")  0% -וכן יציין את הסכום בהתאמה.
 .10בחינת ההצעות
 .10.1האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף ,הצעתו
לא תבוא במניין ההצעות.
 .10.2ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי  )35%ושל ניקוד איכות (.)65%
 .10.3הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס למחיר המירבי כך
שההצעה שתנקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת
תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.
 .10.4הניקוד האיכותי ( )65%שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים:
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המרכיב

המדד

של
המציע כתיבה/בחינה
ניסיון
עסקית
ובחינת איכות של תוכנית
מפורטת למיזם עסקי
יכולותיו
מניב
המקצועיות

ניקוד
למדד

מירבי איכויות נבדקות

 25נקודות
(במידה ולא
יתקיים ראיון)
 15נקודות
(במידה ויתקיים
ראיון)

כתיבה של תוכנית עסקית תזכה
ביותר ניקוד מאשר בחינה של
תוכנית עסקית.
מורכבות התוכנית העסקית
מידת הירידה לפרטים בתוכנית
העסקית
היצירתיות של המודל העסקי,
במידה והמציע היה חלק מפיתוחו

המציע ליווי של תחום בעל
ניסיון
ובחינת איכות של חשיבות אסטרטגית
כלכלית לרשות (כגון:
יכולותיו
המקצועיות
קלאסטר של תחום
מיזם
מסויים,
תעסוקתי גדול ופיתוח
עוגן כלכלי)

המציע ליווי בביצוע של מיזם
ניסיון
ובחינת איכות של עסקי
יכולותיו
המקצועיות

 25נקודות
(במידה ולא
יתקיים ראיון)

ייזום של תחום אסטרטגי מסויים
 15נקודות
(במידה ויתקיים
ראיון)

 25נקודות
(במידה ולא
יתקיים ראיון)
 15נקודות
(במידה ויתקיים
ראיון)
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הכרות ועבודה
הקלאסטרים

עם

תחום

האופן שבו המציע ליווה את
התחום

אופן ליווי מיזם
מידת המעורבות בליווי
איכות המיזם והשגת יעדיו
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המציע דוגמא לליווי תהליך
ניסיון
מול
ובחינת איכות של כלכלי/עסקי
משרדי ממשלה או
יכולותיו
משקיעים
המקצועיות

ראיונות עם בעלי התרשמות מקצועית
ופרסונלית מהיועצים
התפקידים
המוצעים
והתרשמות כללית
המציע
מצוות
ואלו
(במידה
יבוצעו)

 25נקודות
(במידה ולא
יתקיים ראיון)
 15נקודות
(במידה ויתקיים
ראיון)
יהווה 40%
מהציון הסופי

אופן ליווי התהליך
מידת המעורבות בליווי
איכות תוצאות הליווי

התרשמות מ:
תפיסות כלכליות ועסקיות של
המציע
מחוייבות המציע לליווי
נעימות המציע
יצירתיות וחדשנות המציע
יכולת המציע להציע נקודת מבט
ביקורתית

בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול.
הצעה אשר תצבור פחות מ  60%ציון האיכות המקסימלי  -תיפסל.
.10.5

.10.6
.10.7

.10.8
12

מבלי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין ,מוסמך האשכול לבחון את כושרו של המציע
לביצוע העבודות נשוא הצעתו ,ולמסור לו את ביצוע העבודות גם על סמך ניסיון רשויות
אחרות עמו .כן תהא רשאית ועדת מכרזים ,לפסול כל הצעה של מציע אשר לאשכול ו/או
לרשויות אחרות נוכח ניסיון קודם עם המציע בכל הקשור לעבודות נשוא מכרז זה או
דומיהם
האשכול שומר לעצמו את הזכות לערוך ראיון למציעים שעמדו בתנאי הסף ע"י צוות
מקצועי בראשותו של מנכ"ל האשכול או מי מטעמו בהתאם למינוי ועדת המכרזים.
האשכול רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת האשכול מונע הערכת ההצעה כדבעי.
האשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכה.
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 .11חובת הזוכה במכרז
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן ":הזוכה") ,עליו לסור אל
משרדי האשכול ,תוך  14ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה ,ולהציג כל מסמך נוסף שיידרש
על ידי האשכול.
לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים במסמכי המכרז ,כולם או מקצתם,
יהא האשכול רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות
המצורפת להצעת המציע כאמור ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידו מבלי לפגום
בזכויותיו לעיל ,והזוכה יפצה את האשכול על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.

בכבוד רב,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול רשויות נגב המערבי
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נספח ב'  - 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 ( ₪ 5,000חמשת אלפים  )₪בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז מס'  16/2021להתקשרות
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 יולי שפורסם
בתאריך (להלן " -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.

 .6דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן .ניתן לדרוש את חילוט
הערבות באמצעות הפקסימיליה
___________________
שם הבנק
_______________
מס' פקס
_______________
תאריך
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__________
מס' סניף
_________________
מס' טלפון
_________________
שם מלא

_________________________
כתובת הבנק

___________________
חתימה וחותמת
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נספח ב'  - 2מידע אודות המציע
ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
לכבוד
ועדת המכרזים אשכול רשויות נגב מערבי
ג.א.נ,
לבקשתכם ,הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז  ,כדלהלן:
.1

שם המציע ___________________:שמות בעלי החברה__________________ :
מספר ח.פ .או עוסק מורשה או עמותה__________________:
אם המציע מורכב ממספר תאגידים ,יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד מהתאגידים .כמו
כן יש לפרט את היחס בין התאגידים ,כגון :חברת בת ,שותפות וכו'.
כתובת המשרד (כולל מיקוד)__________________________________________:
מספר טלפון קווי __________________:טלפון סלולארי____________________:
פקס' ___________________ :כתובת דוא"ל ( __________________:)E-MAIL
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תצהיר על ניסיון קודם
 .1הניסיון הקודם כמפורט בסעיף 3.7
 .1.1המציע הינו בעל ניסיון של למעלה משלוש שנים ברצף בחמש השנים האחרונות ()2021 – 2017
בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,לפחות אצל שלושה לקוחות ,כאשר לפחות אחד מהם הינו רשות
מקומית ואחד מהם הוא אשכול רשויות .המציע יצרף מסמכים והוכחות לעניין ניסיונו ,הוותק והיקף
השירותים נשוא מכרז זה אותן ביצע בחמש השנים האחרונות .בניסיון שמציג המציע יש להציג
דוגמאות ל:
.1.1.1כתיבה/בחינה של תוכנית עסקית מפורטת למיזם עסקי מניב (עד עמוד של תיאור הדוגמא)
 .1.1.2ליווי של תחום בעל חשיבות אסטרטגית כלכלית לרשות (כגון :קלאסטר של תחום מסויים,
מיזם תעסוקתי גדול ופיתוח עוגן כלכלי) (עד עמוד של תיאור הדוגמא)
.1.1.3ליווי בביצוע של מיזם עסקי (עד עמוד של תיאור הדוגמא)
 .1.1.4דוגמא לליווי תהליך כלכלי/עסקי מול משרדי ממשלה או משקיעים (עד עמוד של תיאור
הדוגמא)
** הנתונים במסמך זה ישמשו גם לניקוד המציע במסגרת ניקוד האיכות במכרז.
 .1.2שנת :2017
שם הגוף המזמין

איש קשר אצל המזמין
ותפקידו

טל' איש קשר אצל המזמין

 .1.3שנת :2018
שם הגוף המזמין

איש קשר אצל המזמין
ותפקידו

טל' איש קשר אצל המזמין

 .1.4שנת :2019
שם הגוף המזמין
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איש קשר אצל המזמין
ותפקידו

טל' איש קשר אצל המזמין
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 .1.5שנת :2020
שם הגוף המזמין

איש קשר אצל המזמין
ותפקידו

טל' איש קשר אצל המזמין

 .1.6שנת :2021
שם הגוף המזמין

**

איש קשר אצל המזמין
ותפקידו

טל' איש קשר אצל המזמין

הנתונים במסמך זה ישמשו גם לצורך בחינת ניקוד האיכות.

 .2הנני מצהיר כי המידע שנמסר בנספח ב 2-להלן הינו אמיתי ונכון.
 .3ידוע לי כי במידה וימצא כי נתון כזה או אחר שנמסר בתצהיר להלן ימצא כלא נכון ו/או לא מדויק ההצעה
להלן תיפסל על הסף והערבות העומדת לרשות האשכול תחלט.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

________________
תאריך

______________________
המצהיר

אני הח"מ _______________ רו"ח מ.ר__________ .של החברה _________________ מאשר כי
ביקרתי את הנתונים שנמסרו בהצהרה לעיל ,ולאחר ביקורת שערכתי מצאתי אותם נכונים.
________________
תאריך
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______________________
חתימה  +חותמת רו"ח
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נספח ב'  - 3תצהיר בדבר היעדר הרשעה
אני הח"מ __________ ת.ז  _______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול
.1
(להלן " :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
( .2סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):
❑ עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשע המציע ביותר משתי עבירות;
❑

המציע הורשע ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
( )2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
ג .מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
ד .אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
.3
_____________________
המצהיר
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אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________ ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה
כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
_______________________ ,עו"ד
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נספח ב'  - 4תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול (להלן:
"המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 2.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר אשכול ,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 העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן
זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 2.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע" :חבר האשכול לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר
אשכול"  -חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל
שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
 2.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או
מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה
עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 3.1בין חברי מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.2אין חבר אשכול מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול ,קרובו ,סוכנו או
שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.3אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות האשכול,
זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל ,יש לציין את סוג הקרבה ,כולל פירוט שם הרשות הרלוונטית,
והיא תבחן ע"י האשכול:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .4ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או
אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
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.5
.6
.7

.8

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו ,הנני מתחייב להודיע על
כך לאשכול מיד עם קרות השינוי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב) ( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת האשכול ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שההיתר
ותנאיו פורסמו ברשומות.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

_____________________
המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
שמספרה ______________________ ,ולאחר
__________________________ נושא ת.ז.
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד
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מסמך ג'  -הצעת המציע
לכבוד איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

תאריך__________________ :

הנדון :מכרז פומבי מס' 16/2021

לכבוד,
איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי
______________
ג.א.נ,
הנדון :הצעת הנחה לשעת ייעוץ כלכלי ועסקי עבור אשכול נגב מערבי
נספח הצעה להליך
בהתאם לתנאי ההליך שבנדון ,להלן הצעה מטעם: _______________:
שם המציע: _______________.
מספר זיהוי: _______________.
לגבי תאגיד :שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.
לגבי תאגיד /עמותה :מצורפת בזאת תעודת התאגדות.
סכום ההצעה המקסימלי של מחיר ייעוץ וליווי שעתי הינו ( ₪ 400לא כולל מע"מ) .הסכום
המינימלי הינו ( ₪ 200לא כולל מע"מ) ,קרי לא ניתן להציע יותר מ  50%הנחה על המחיר
המקסימלי.
אחוז ההנחה שניתן על המחיר השעתי המקסימלי הינו _______ .
בכבוד רב ובברכה,
__________________.
]שם המציע[
אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה
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מסמך ד'
חוזה התקשרות
לייעוץ כלכלי ועסקי עבור אשכול נגב מערבי
שנערך ונחתם ב_________ ביום ______ לחודש __________ שנת 2021

-

בין -

איגוד ערים אשכול רשויות אשכול נגב מערבי
רח' יוסף סמלו  8נתיבות
( להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול ")
מצד אחד;
-

לבין -

:
שם _________________ח.פ_____________ .
מרחוב __________________ עיר ____________
טלפון _______________:דוא"ל___________________
מצד

(להלן " :הספק")
שני;

הואיל והספק זכה במכרז מס'  16/2021להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים שפורסם על ידי האשכול
(להלן" :המכרז ");
והואיל וברצון האשכול להזמין מהספק את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והספק מעונין לבצע את
העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז .
והואיל ומדובר בחוזה המסדיר את מסגרת ההתקשרות המיוחדת הקיימת עם היועצים הנבחרים ולא את
הפרוייקטים הספציפיים שהם ילוו ,במידה ויבחרו לכך

לפיכך הוצהר  ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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כללי

.1

 1.1דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
 1.2בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
"המכרז"
"האשכול"

מכרז פומבי מס' 16/2021
אשכול רשויות הנגב המערבי

"תחום השיפוט"

שטח כל היישובים השוכנים ב 11-רשויות אשכול נגב מערבי  -אופקים ,מועצה אזורית
אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית מרחבים ,נתיבות ,רהט ,מועצה
אזורית שדות נגב ,מועצה מקומית לקיה ,שדרות ,מועצה אזורית חוף אשקלון ,ומועצה
אזורית שער הנגב.

"רשויות האשכול"
"מנהל"
"הספק"

רשויות אשכול נגב מערבי.
מנכ"ל האשכול ו/או מי שהוסמך מטעם האשכול.
האדם או הישות המשפטית המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות בהתאם להסכם
ונספחיו לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ונספחיו ו/או כל מי שיבוא
במקומו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של האשכול.

"ההסכם"

"תמורה"
.2

הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז – מסמך א' -הזמנה להגיש הצעות ,מסמך ב'
– הוראות למשתתפים במכרז על נספחיו – ב'  ,1ב'  ,2ב'  ,3ב'  4ב'  ,5מסמך ג' – הצעת
המציע  ,ומסמך ד' על נספחיו ד'  1ו-ד'  2החתומים על-ידי הצדדים ,לרבות הצעת
מחירים ומסמכים שצירף המציע להצעתו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
סך כל התשלומים המגיעים לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה
ונספחיו.
הצהרות הספק
כי הוא קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו ,וכי התנאים והדרישות
2.1
הכלולים בהם ידועים וברורים לו לאשורם.
הספק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון,
2.2
הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים למתן השירותים בהתאם
להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה
זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
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הספק מצהיר כי כל התחייבויותיו והצהרותיו במסמכי המכרז עומדים בעיניהם
2.3
ונכונים גם במועד חתימת חוזה זה .הספק ידווח לאלתר לאשכול על כל שינוי בהצהרות אלו
והאשכול יהא זכאי לסעדים בהתאמה לפי ההסכם והדין.

.3

השירותים המבוקשים
3.1

ייעוץ וליווי של תחומים ומיזמים כלכליים ועסקיים עבור אשכול נגב מערבי.

למען הסר ספק ,יצוין כי כל הדרישות המפורטות במכרז ייכללו בביצוע
3.2
השירותים נשוא מכרז זה ולא תהא בגינן תמורה נוספת לתמורה הנקובה במסמכי
ההסכם ,לפי הצעת המחיר של המציע הזוכה.
.4

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  36חודשים ,האשכול שומר על
4.1
זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת לכל
היותר ,בכולה או רק בחלק ממנה( ,להלן" :תקופות האופציה") .והכל בהתאם לשיקול
דעתם המוחלט של האשכול והרשויות המקומיות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא
תעלה על חמש שנים .כל התקשרות תאושר בכפוף לקבלת הזמנת עבודה מאושרת
מהאשכול.
תקופת ההתקשרות ,היא התקופה שבה רשאי יהיה האשכול לפנות ליועצים
4.2
הזוכים ,כאמור במכרז זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האשכול יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להפסיק בכל
4.3
עת ,את ההתקשרות בחוזה זה ,ו/או חלק מהשירותים הניתנים במסגרתו לאשכול ו/או
לרשות אחת או יותר ,בהודעה לספק של  30יום מראש בכתב או במייל .ניתנה לספק הודעה
כאמור ,לא תהיינה לספק כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות,
למעט לתשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה
זה.
מסמכים ו/או תוצרים שנערכו ע"י בעלי התפקידים במסגרת הסכם זה יהיו
4.4
בחזקת ובבעלות האשכול ,גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים ,ללא עלות נוספת.

.5

מתן השירותים
כאמור ,הזכיה במכרז מאפשרת לאשכול לבצע את ההתקשרות עם הספק כפי
5.1
שפורט בסעיף  1.4של המכרז – האשכול יהא רשאי לפנות לספק או לספקים (הזוכים
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במכרז) על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול ,ולקבל מהספק תיאור של התהליך
והערכת שעות לפרויקט שהאשכול ירצה בו ליווי או יעוץ ,האשכול יבחר את הספק שילווה
אותו לאותו פרוייקט ספציפי .האשכול יודיע לספק שהצעתו התקבלה מתן השירות יתנהל
ע"פ התהליך שתואר ואופן התשלום כאמור בהסכם זה.
תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על הספק להעביר ערבות ביצוע בנוסח לפי נספח
5.2
ד' 1בהתאם להיקף הפרויקט.
האשכול ו/או הממונה מטעם האשכול רשאי ,בכל עת בין בשל כך שהעבודה אינה
5.3
מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות ההסכם ,להורות על
שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר .שונה ,תוקן או הוחלף לוח הזמנים  -יחייב לוח
הזמנים את הספק מזמן אישורו על ידי האשכול.
.6

התמורה
בתמורה לאספקת השירותים לעיל ,ישלם האשכול לספק על-פי המחירים
6.1
הנקובים בהצעתו הזוכה ,המפורטים בטבלה להלן ,וזאת בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת-
לא יינתן תשלום עבור שירותים אשר לא הומצאה בגינם הזמנה מאושרת .והכול בהתאם
לכמות שעות מתן השירותים בפועל ע"י הספק  ,בתוספת מע"מ כחוק ,וזהו התשלום המלא
עבור ביצוע כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הספק לבצע בהתאם לחוזה (להלן:
"התמורה") .אין באומדן הכמות במסמכי המכרז כדי לחייב את האשכול בתמורה ו/או
טענה כלשהי.
התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל הוצאות הספק ,ולא תהא צמודה
6.2
למדד כלשהוא ולא תישא ריבית כלשהי ,מכל סיבה שהיא .זאת למעט תשלום מע"מ כדין
אשר יתווסף לתמורה במועד התשלום.
האשכול ישלם לספק את התמורה בתנאים של שוטף  45 +יום ממועד קבלת
6.3
החשבונית בכפוף לקבלת התשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים.

.7

העדר יחסי עובד-מעסיק
הספק מצהיר ,כי הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין האשכול לבינו
7.1
ו/או לבין כל אדם אחר ,המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעסיק
.
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הספק מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר
7.2
עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה
למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
והאחריות ,יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והאשכול לא יהא אחראי
לכך ,בכל אופן וצורה.
הספק ישפה מיד את האשכול בגין כל תובענה שתוגש כנגדו ,או כנגד מי מטעמו,
7.3
שעילתה בקיום יחסי עובד ומעסיק בין המציע ו/או של אדם המועסק על ידו לבין החברה,
ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.
אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף
7.4
מוסמך ,כי האשכול הינו מעסיקו של המועמד ,ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל
מטעמו ,מתחייב הספק המציע לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה
בשל כך ,לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
הספק מתחייב לשפות את החברה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום
7.5
שי היה על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או
המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.
הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את
7.6
ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות המציע ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל
7.7
חובות או אחריות כל שהם על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי המציע.
אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ,ייקבע כי האשכול
7.8
הוא מעסיקו של היועץ או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,
מתחייב היועץ לשפות מיד את האשכול בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו בשל כך.
האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי האשכול על-ידי היועץ
7.9
ובין אם תועלה על-ידי עובד של המספק (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם
ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר.
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.8

אחריות לגוף או לרכוש
בנוסף לאמור בכל דין יהיה היועץ אחראי לכל נזק או אובדן ,מכל סוג שהוא ,שייגרמו
8.1
תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל
האמצעים למניעתם.
היועץ יהא אחראי לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד והאמצעים מכל סוג שהוא
8.2
הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את האשכול ו/או עובדיו ו/או הבאים
מטעמו ו/או מי מרשויות האשכול מכל אחריות לכל אובדן ,נזק או קלקול כאמור.
היועץ ישפה את האשכול על כל סכום שיחויב לשלם ,או שישלם ,בגין נזק או אובדן
8.3
להם אחראי היועץ על פי כל דין ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישא בהן בקשר
לדרישה ,כאמור.
האשכול יהא רשאי לעכב תשלומים ליועץ בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה
8.4
כנגד היועץ בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצונו .ליועץ תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות
להתגונן מפניה.
היועץ ישפה ו/או יפצה את האשכול בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה מקצועית של
8.5
היועץ ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בציוד לקוי .אחריותו של היועץ
תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

.9

ביטוח
המציע אינו נדרש לביטוח מקצועי ע"מ לגשת למכרז.
9.1
יחד עם זאת ,האשכול שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהיועץ/ים שיבחר/ו לעשות
9.2
ביטוח מקצועי (אחריות מקצועית ,צד שלישי ואחריות מעבידים) עבור פרוייקט ספציפי כתנאי
לקבלת עבודת הליווי בפרוייקט.
כאשר יידרש ביטוח לפרוייקט:
9.3
 9.3.1הן יעשו בהתאם לדרישת האשכול וע"פ דרישת יועץ הביטוח שלו
 9.3.2עלויות הביטוח יהיו על חשבונו של היועץ ולא של האשכול
9.4
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.10

ערבות ביצוע
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא היועץ לאשכול ,במועד חתימת
10.1
חוזה זה ,ערבות בנקאית ,אוטונומית ,לטובת האשכול אשר תעמוד על  5%מגובה היקף
העבודה (להלן בסעיף זה " -ערבות הביצוע").
הספק מתחייב להאריך ,מעת לעת ,את ערבות הביצוע לפחות  14יום קודם למועד
10.2
פקיעתה שאם לא יעשה כן יהא האשכול רשאי להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה
תחת ידו ,להבטחת ביצוע כל התחייבויות הספק ,כאמור.
הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה .מבלי
10.3
לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
כל נזק או הפסד העלול להיגרם לאשכול עקב או בקשר עם כל הפרה או אי
10.3.1
מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהאשכול עלול להוציא או
10.3.2
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה כאמור יהא האשכול רשאי לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת
או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים  ,ההוצאות והתשלומים כאמור.

.11
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הבטחת סודיות
 11.1הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,לא לעשות שימוש
ולא להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו ,אגב או בקשר עם ביצוע העבודות או
במהלכן ,לרבות המידע שיתקבל מביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,אלא בכפוף לאישור
בכתב מהמנהל.
 11.2הספק מתחייב להחתים את כל עובדיו על טופס שמירה על סודיות ביחס למידע הנוגע
לאשכול ,בהתאם לדרישות הסכם זה ,בנוסח המצורף להסכם זה.
 11.3מובהר וברור כי ,האשכול הינו הבעלים הבלעדי של כל המידע ,הנתונים והחיובים
שהופקו ויופקו במערכת ובתוכנה ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנה והאשכול
רשאי לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש ,על-פי שיקול דעתו וללא כל תמורה נוספת לספק
בגין כך.
 11.4למען הסר ספק ,לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר/י
הנתונים של התוכנה/ות ,ככל שהוא נוגע לענייניו של האשכול ו/או הרשויות המקומיות ואין
לו כל רשות לעשות בו שימוש ,שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.
 11.5האשכול רשאי להעביר נתונים מן המערכת ו/או ממאגר הנתונים כאמור למערכת
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חדשה ,שתירכש מספק אחר ,מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך .הספק יסייע
ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור ,ללא תשלום נוסף בגין כך.
למען הסר ספק ,לספק לא תהא כל זכות עכבון ביחס לדרישה זו והוא מתחייב למלא אחריה
ללא סייג.

.12

ביטול ההסכם
בנוסף ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים לעיל ,שמורה לאשכול הזכות לבטל את
12.1
ההסכם אם ארע אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף  17לעיל .
במידה שיחליט האשכול על ביטול ההסכם לפי לעיל ,תשלח הודעה על כך לספק
12.2
בדואר רשום .הביטול כאמור ייכנס לתוקפו תוך  30ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור.
בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל ,לא יהא הספק זכאי לתשלום
12.3
כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם והאשכול ישלם לספק
תמורת השירותים שסיפק (ובתנאי שביצע את כלל הפעילות שנדרש) שאושרו על-ידי האשכול
ושבוצעו ,עד תאריך ביטול ההסכם בניכוי כל הוצאות האשכול עקב או כתוצאה מהביטול,
ובכפוף להוראות הסכם זה ,לרבות זכות הקיזוז.
התקשר האשכול עם ספק אחר כאמור ,יישא הספק בהוצאות שנגרמו לאשכול,
12.4
בתוספת קבועה של  15%וישלמו תוך  10ימים מיום שיידרש לכך על-ידי האשכול .סכום
ההוצאות ייקבע באופן סופי ומוחלט על-ידי מנכ"ל האשכול.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא האשכול רשאי לעכב כל תשלום המגיע לספק
12.5
וכן לחלט את הערבות שניתנה על-ידי הספק להבטחת ביצוע ההסכם על חשבון הפיצוי
המוסכם הקבוע במסמכי ההסכם לעיל ו/או על חשבון הוצאותיו ,לרבות התוספת הקבועה,
כאמור לעיל ומבלי לגרוע בכל זכות אחרת הנתונה לו על פי דין או על-פי ההסכם.

.13

שונות
הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ,ונתונים כלשהם שנמסרו ,או שנעשו ,בכתב
13.1
או בעל-פה ,על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו ,עובר לחתימת הסכם זה ,ואינם מצוינים במפורש
בהסכם זה ,הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות ,מכל מין וסוג.
כל ויתור ,הנחה ,ארכה ,מחדל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כוויתור
13.2
האשכול על זכויותיו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,אלא אם כן ויתר האשכול על זכויותיו
במפורש ובכתב.
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הספק מצהיר ומאשר כי קיבל את כל ההחלטות וכן ,לפי עניין ,ביצע את כל הפעולות
13.3
הדרושות ,לרבות הפעולות הדרושות על-פי דין ,לשם ההתקשרות בהסכם זה ,וכי הגורמים
החותמים בשמו על הסכם זה ,הוסמכו לכך כדין.
13.4
חוזה זה.

ככל שיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול ,אין בו כדי להשפיע על תנאי

בין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים לאשכול עפ"י הסכם זה יהיו
13.5
נתונים גם לרשויות מקומיות החברות באשכול.
.14

כתובות והודעות
14.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על-ידי הצדדים על-פי הכתובות דלעיל יחשב
14.2
כאילו נמסר לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום ו/או אם
נמסרה ביד – במועד מסירתה ,ו/או אם נשלחה בדואר אלקטרוני במועד משלוחה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
הספק
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נספח ד' - 1נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

(למען הסר ספק – אין למלא נוסח זה עבור המכרז)
תאריך___________

לכבוד
אשכול רשויות נגב מערבי

הנדון :כתב ערבות מס'________
ע ל 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
 16/2021להתקשרות עם יועצים כלכליים ועסקיים אשר פורסם על ידכם ,ולחוזה ההתקשרות אשר מהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
"מדד" -
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 המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד
היסודי.אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  7יום מקבלת דרישתכם הראשונה
ב כתב 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.
ניתן לדרוש את חילוט הערבות באמצעות הפקסימיליה.
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________________________
כתובת הבנק

_______________
שם הבנק

__________
מס' סניף

_______________
תאריך

_________________
שם מלא
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חתימה וחותמת
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נספח ד' 2

הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע
אנו הח״מ _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם _______________)שם "הספק")
מצהיר ומתחייב בזה:
 .1לא לגלות ,להראות או למסור ,בין במשך תקופת התקשרותי עם האשכול ובין לאחר מכן ,לשום אדם
או גוף ,שום סודות מסחריים ,או אחרים של האשכול ו/או רשויות האשכול (להלן "האשכול") ושום
מידע הנוגע לאשכול בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות נשוא מכרז זה ,בפרט ,או שום מידע הקשור
במישרין או בעקיפין ברכושן ,עסקיהן ,ענייניהן ,לקוחותיהן ,ספקיהן ,והאנשים או הגופים הקשורים
באשכול או הבאים עמהן במגע וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה
מהעסקתי באשכול או במתן שירותים לאשכול ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא.
 .2שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על האשכול ו/או תושביו ו/או במידע שהגיע אלי במסגרת
עבודתי אצל הספק ו/או בקשר עם האשכול ואשר אינו נחלת הכלל ,לשמור על סודיות בכל הקשור
למידע על תושבי האשכול ולא לפגוע בדרך כלשהי באשכול ,במוניטין של האשכול.
 .3העובד מתחייב כי במשך תקופת העסקתו ובכל מועד לאחריה ,לא יאסוף ו/או יחזיק בביתו ו/או בכל
מקום אחר ,ולא יעביר לכל מקום שהוא מחוץ לכותלי עבודתו ,כל חומר או מסמכים השייכים
לאשכול ו/או של תושבי האשכול.
 .4מיד עם תום עבודתו ישיב העובד לאשכול כל מסמך ו/או רשימה ו/או רשומה ו/או נתון ו/או פרט
ו/או קובץ השייך לאשכול ו/או ללקוחותיו ו/או הרשויות הנכללות בו ו/או תושביו ו/או ספקיו ו/או
למי מאנשי הקשר של האשכול ,ו/או אשר נמסר לו ו/או הגיע לידיו במהלך עבודתו באשכול ,לרבות
כל עותק מהם.
 .5לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה
לביצועי על ידי האשכול ,כולל בצוע שכפולים ,העתקים ,וכיו"ב ,שלא למטרות אלה.
 .6כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי האשכול על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק העונשין,
התשל"ז.1977 -
 .7כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  1או  2לעיל ,למאן דהוא ,ללא אישור בכתב מהאשכול ,עלול
להסב למשרד נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.
 .8התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור .התחייבות זו לא תחול על מידע
שהוא בבחינת נחלת הציבור ו/או מידע שהיה ידוע לאותו הצד עובר למועד ההתקשרות בין הצדדים
ו/או מידע אשר נדרש לגלותו על פי דין או מידע אשר נדרש לגלותו על פי דרישה של רשות מוסמכת.
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שם החברה ___________:שם העובד ______________:מס׳ ת.ז .עובד______________:

ולראיה באתי על החתום:
שם פרטי ומשפחה_____________________________________________ :
תפקיד_________________________________ :
חתימת העובד___________________________ :
חתימת וחותמת מורשה החתימה מטעם הספק (המעסיק)_________________ :
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