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 מסמך א           

 ייעוץ ארגונילמתן שירותי הצעות הזמנה להציע 

 ייעוץ ארגונילמתן שירותי הצעות קבלת (, מזמינה בזאת "המועצה"המועצה המקומית גני תקווה )להלן: 
  "(.השירות)להלן: " כמפורט במסמכי ההזמנה

 :ההצעהמסמכי  .1

ויוגשו למועצה לצורך בחינת הצעת  "ההצעה"מסמכי המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד 
 :התקשרות

 הזמנה להציע הצעות  -' אמסמך 
 הצעת המציע -מסמך ב' 

  הסכם ההתקשרות -'  מסמך ג
  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -' מסמך ד
  1976 -חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לאישור ותצהיר בהתאם   -' מסמך ה
  תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף   - מסמך ו'

 :מהות ההתקשרות .2

הסף המפורטים במסמך זה, להגיש הצעותיהם למתן מיועצים העומדים בתנאי מבקשת  המועצה .א
 השירות למועצה. 

יובהר כי נכון להיום המועצה בנתה מבנה ארגוני ויש לה תוצרים בעניין. לכן, השירות הנדרש הוא  .ב
למעשה ייעוץ וליווי לצורך יישום התוצרים של בניית המבנה הארגוני במועצה והגברת האפקטיביות 

 במועצה. 

 נתן יכלול בין היתר:יהשירות שי

 נושא ניהול תקציב ותכנית עבודה. .1

 בנושא מסע הלקוח. צוותי שיפור .2

 יישום מסקנות בנושא חווית העובד. .3

 התאמת תכנית העבודה למבנה הארגוני של המועצה ולערכים שנקבעו. .4

 ליווי אגף משאבי אנוש בפעילות השנתית. .5

 העמקת תהליכי רכש במועצה. .6

 הכשרת מנהלים לשגרות ניהוליות. .7

 ייעול תהליכי עבודה נבחרים. .8

 .וניעיר מוקדתהליכי עבודה בבניית  .9

 מדידה ובקרה. SLAבניית תהליך  .10

 ליווי אגף השירות. .11

 ליווי ארגוני שוטף. .12

יובהר כי מדובר שעות.  40-השירות ינתן על בסיס שעתי, כאשר אומדן שעות העבודה בחודש הינו כ .ג
  הפחתות(. / תוספותברמה החודשית ) באומדן ולכן יכולים להיות שינויים

 .שעות בשנה 200על  לא יעלהיחד עם זאת, ההיקף המקסימאלי של השעות 
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זוכה מספר להמועצה בו תמסור  מספר מטלות במקביל. במקרהלזוכה רשאית להעביר המועצה  .ד
הזוכה יספק את המטלות ורשאית לקבוע את סדרי העדיפויות בין המועצה מטלות כאמור, תהיה 

 המועצה.בהתאם לסדרי העדיפויות שייקבע מעת לעת על ידי הנדרשים  םהשירותי

, הכל בהתאם להוראות והנחיות מועצהבעם כל הגורמים האחרים , ישתף פעולה, באופן מלאהזוכה  .ה
 המועצה.המנהל מטעם 

 :תנאי סף .3

 :רשאי להגיש הצעה מציע העונה על תנאי הסף המפורטים לעיל

מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ערך על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס  .א
 .1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

עשר -שנים ב 5)מתוכן לפחות  שנים 10ייעוץ ארגוני של לפחות שירותי תן מבהינו בעל ניסיון קודם  .ב
 .השנים האחרונות(

רשויות כגון גופים ציבוריים ) 3שירות ייעוץ ארגוני ללפחות  במתןמקצועי מוכח הינו בעל ניסיון  .ג
תאגידי מים וביוב( בחמשת  / חברות עירוניות / רשויות מקומיות / חברות ממשלתיות / ממשלה

 .(2013-2018השנים האחרונות )

 :מסמכים .4

 את המסמכים הבאים:בנוסף למסמכי הצעה זו, לצרף למסמכי הצעתו, על המציע 

למסמכי  'ובנוסח מסמך  1976 -ריים, התשל"ו חתומים לפי חוק העסקאות גופים ציבו אישור ותצהיר .א
 הפניה.

מציע חתום הכולל היתר, פירוט בנוגע לניסיון המציע ולעובדים/יועצים העובדים עימו  פרופיל .ב
 .וכישוריהם

 / רשויות ממשלהכגטו גופים ציבוריים ) 3המציע נתן שירות ייעוץ ארגוני ללפחות אסמכתאות לפיהן  .ג
תאגידי מים וביוב( בחמשת השנים  / חברות עירוניות / רשויות מקומיות / חברות ממשלתיות

 ( )כגון חוזי התקשרות, חשבונות וכו'(.2013-2018האחרונות )

 המלצות מלקוחות להם נתן המציע שירותים כגון אלו המבוקשים במסגרת פניה זו. .ד

 מסמך ו' למסמכי הפניה. תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף על גבי .ה

 :ההתקשרות תקופת .5

 זוכה תהא לשנה אחת. התקופת ההתקשרות עם  .א

למועצה תהא אפשרות להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה או חלק ממנה, ובלבד שתקופת  
 שנים.  5ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

בהודעה מראש  הזוכהזכות להביא לידי סיום את ההתקשרות עם הלמועצה על אף האמור בס"ק א,  .ב
תמורה בגין לזוכה ה כאמור תשלם המועצה )שלושים( ימים, בלא צורך בהנמקה. במקר 30של ובכתב 

 עד למועד הפסקת ההתקשרות. השירותים שבוצעו על ידו בפועל 

  :המציע הצעת .6

  -ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות כלהלן  .א

 ."1 מעטפה מס' -מסמכים  -הצעה למתן שירותי ייעוץ ארגוני עליה יצוין: " ראשונהמעטפה  (1

למעט לעיל,  4בס' אל מעטפה זו יש לצרף את כל מסמכים הפנייה והאסמכתאות הנדרשות 
 )מסמך ב' למסמכי הפנייה(. ההצעה הכספית
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מעטפה מס'  -הצעה כספית  -"הצעה למתן שירותי ייעוץ ארגוני עליה יצוין:  - מעטפה שניה (2

2." 

 למסמכי הפנייה. כמסמך ב'המצורפת  תוגש הצעתו הכספית של המציעבמעטפה זו 

 לציין את התמורה המבוקשת על ידו בגין שעת עבודה.  על המציע

לא ניתן להגיש הצעת מחיר החורגת מהמחיר המינימאלי והמחיר המקסימאלי שקבעה המועצה 
 לשעת עבודה. 

 מע"מ(לפני )₪  320. מחיר מקסימאלי: (מע"מלפני )₪  250מינימאלי: מחיר 

 תידחה על הסף ולא תידון. -הצעה שתנקוב במחיר החורג ממחיר המינימום או המקסימום 

 עליה יצוין: "הצעה למתן שירותי ייעוץ ארגוני". למעטפה שלישיתשתי המעטפות יחד יוכנסו  (3

והמסמכים שיש לצרף להן כמפורט לעיל,  1+2מס' את המעטפה השלישית, המכילה את מעטפה 

 בתיבת המכרזים של המועצה כמפורט בהמשך. ידניתיש להניח 

 :עותק מושחר .7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו שבו  .א
מקצועי שאין לגלותו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או 

 סוד מסחרי". למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "

הטוב מובהר בזאת, כי  אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדרהמועצה  .ב
תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, המועצה ככל ש
ע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים למציהמועצה תודיע 

 .לערער על החלטה זושעות כדי  48האחרים ותינתן למציע שהות של 

לגלות המועצה רשאית המציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא שלמען הסר ספק, במידה  .ג

רטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פ
 .וללא הודעה מוקדמת

 :הצהרות המציע .8

 .שפרטי פניה זו ברורים לו לרבות השירות המבוקש המציע כמוה כאישור וכהצהרה תהגשת הצע .א

מובהר למציע כי הוא אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה לפניה  .ב
 באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע.זו, בין באמצעותו, 

 :הבהרה שאלות .9

יש להגיש  gantik.org.ilshhagit@שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .א
קבלת שאלות ההבהרה על . על המציע חלה האחריות לוודא PDF -וב  WORDאת השאלות בקבצי 

 .03-5310883ידי הנמען בטלפון: 

 .13.11.2019הינו: המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה  .ב

תשובות בעל פה לא תשובות לשאלות ההבהרה שיוגשו במועד יישלחו לכל המשתתפים בהזמנה זו.  .ג
 יחייבו את המועצה. 

 דרישות ביטוח  .10

כל הסתייגות . לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרזהמועצה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות 
לאחר הגשת ההצעה . לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

המועצה על פי שיקול שיאושרו על ידי , למעט הסתייגויות לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח
 דעתה הבלעדי.

mailto:hagitsh@gantik.org.il
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 ההצעות  בחינת ובחירת .11

בת לבחור בהצעה כלשהי, והיא רשאית לקחת בחשבון בין יתר שיקוליה את יהמועצה אינה מחו .א
 ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר.

 מחיר.  20%איכות,  80%המשקלים הבאים:  ההצעות תבחנה על פי  .ב

ההצעות הכספיות של  יובהר כי בשלב הראשון תבדוק המועצה את רכיב האיכות מבלי לפתוח את
המציעים. רק לאחר השלמת בדיקת האיכות, יפתחו ההצעות הכספיות שהוגשו יחד עם הצעת 

 המציעים, וידורגו כמפורט בהמשך.

הצעות שנמצאו  יפתחו ההצעות ותבחנה עמידת ההצעות בתנאי הסף שנקבעו.זה בשלב  - שלב ראשון .ג
 .יוזמנו לראיון בפני הועדה המקצועיתו עומדות בתנאי הסף, יעברו לבחינת מרכיב האיכות

 .80%משקל של  - בחינת מרכיב האיכות -שלב שני  .ד

אשר המציע ועם העובד מטעמו המיועד לעבוד מול המועצה בשלב זה יתקיים ראיון התרשמות עם 

 . , בפני ועדה מקצועית שחבריה יקבעו על ידי המועצהיתן את השירות למועצה בפועל

מניסיון רלוונטי, במסגרת הראיון תתרשם הוועדה בין היתר מניסיון המציע והעובד מטעמו, 
. כמו כן, תסתמך הוועדה בניקוד רכיב האיכות על נתוני ועוד המקצועיות והמהימנות שיפגין המציע

 .המציע שמפורטו על ידו על גבי מסמך ן' למסמכי הפניה

 ניקוד המציעים יהיה כלהלן:

 ניקוד מירבי ופן הבחינהא אמת המידה
ניסיון המנהל 

העובד  -המקצועי 
שיוקצה למתן 

 השירותים למועצה

ייעוץ מספר שנות הניסיון של המנהל המקצועי בתחום ה
 , כלהלן:, מעבר לנדרש בתנאי הסףהארגוני

 
 .נק' 5יוענקו למציע  -שנות ניסיון  11-12בגין 
 נק'. 7יוענקו למציע  -שנות ניסיון  13-15בגין 
 .נק' 10יוענקו למציע  -שנות ניסיון ומעלה  16בגין 

10 

מספר גופים להם נתן 
המציע שירות 

בשלושת השנים 
 האחרונות

הגופים להם נתן המציע שירות בשלושת השנים מספר 
 כלהלן:האחרונות 

 
 נק'. 5יוענקו למציע  - לקוחות 4-5בגין 
 .נק' 7למציע קו יוענ - לקוחות 6-8בגין 
 נק'. 10יוענקו למציע  -ומעלה לקוחות   9בגין 

10 

כמות העובדים 
המקצועיים של 

 המציע

מספר העובדים המקצועיים אשר עומדים לרשות המציע לצורך 
 כלהלן:ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, 

 
 נק'. 5יוענקו למציע  -עובדים  3-5
 נק'. 7יוענקו למציע  -עובדים  6-8

 נק'. 10יוענקו למציע  -עובדים ומעלה  9

10 

התרשמות ראיון ו
 אישית

לראיון עליו . בפני ועדה מקצועית שתמונההמציע יוזמן לראיון 
  יחד עם העובד מטעמו המיועד למתן השירות למועצה.להגיע 

)ובכלל זה  מהשירות שניתן לגופים אחריםהוועדה תתרשם 
המציע למתן השירות, ממידת , ממידת זמינות גופים ציבוריים(

הניסיון וההיכרות של המציע עם העבודות הנדרשות במסגרת 
 פניה זו, וכו'

כמו כן, הוועדה תתרשם מהמלצות שיתקבלו בעניין המציע 
 מלקוחות.

50 

 'נק 80 סה"כ

, יועברו לשלב הבא לצורך ברכיב האיכות נקודות 60שר יקבלו ברכיב האיכות לפחות רק הצעות א .ה
 הצעתם הכספית.בחינת 
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 %20משקל של  -ניקוד ההצעה הכספית  - שלב שלישי .ו

בשלב זה יפתחו ההצעות הכספיות של המציעים שהצעתם עברה את רף הסף של ניקוד האיכות. 
 ניקוד ההצעה הכספית יהא כלהלן:

הצעה זולה יותר למועצה, תקבל את הניקוד  -ההצעה שנקבה באחוז ההפחתה הגבוה ביותר, קרי 
 נק'(. יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.  20המרבי ברכיב זה )

 שקלול הניקוד ובחירת זוכה/זוכים -שלב אחרון  .ז

המחיר. ככלל, ניקוד רכיב + של ניקוד רכיב האיכות הניקוד הסופי של כל מציע יהא סיכום 
  .ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה הטובה ביותר

 :נוסף כשיר .12

שני שדורג ע שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציהמועצה לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, מבלי  .א
על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת הן במקרה "( להלן: "כשיר נוסף)במדרג ההצעות 

המועצה ו/או ההסכם, והן במקרה בו פניה זו זוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי השמציע 
 .מגורם נוסףפניה זו תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא 

למציע על היותו כשיר נוסף, המועצה לעיל, תודיע בס"ק א לפעול כאמור המועצה במידה שתבחר  .ב
, כשלעניין זה יראו במועד פניית בפנייה זווהכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה 

ימים ממועד פניית  2על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. לכשיר הנוסף תינתן שהות של המועצה 
קבלת הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף, או שהשיב למועצה על להודיע המועצה אליו על מנת 
לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום המועצה בשלילה, תהא רשאית 

 .יר הנוסף וכך הלאהשלאחר הכש

למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע הבא  .ג
, וכי המועצהשהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

צעה הזוכה למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כה
 כה.עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע זו בהליך זה

 מועדים -הגשת ההצעות  .13

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש הנדרשיםהפניה ויתר המסמכים מסמכי  כלרוף יבצ ,את ההצעה .א

 בתיבת המכרזיםידנית ולהניח שירותי ייעוץ ארגוני"  -"הצעה  -במעטפה סגורה, עליה מצוין 
לא יאוחר מיום גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,  48ברח' הגליל 
 .)בצהרים( 12:00עד השעה  20.11.2019

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה .ב

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  .ג

 :כללי .14

 .כפופה לדיני המכרזיםפניה זו אינה מהווה מכרז, ואיננה  .א

נוהל בדבר  8/2016ובפרט חוזר מנכ"ל  בהתאם לנהלי משרד הפנים בפני ועדת יועציםהפניה תידון  .ב
או יחסי אמון מיוחדים בפטור  התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

 .ממכרז

 המועצה רשאית לדרוש מהמציע כל מידע נוסף והשלמות כפי שתמצא לנכון.  .ג

  הועדה רשאית לפסול הצעת מציע שלא סיפק המידע כנדרש על ידה. .ד
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 כספית הצעה - ב' מסמך
 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך.

__________ מהכתובת __ח.צ./ח.פ./ת.ז. _________________ )שם מלא( _____אני הח"מ ___

 _______________ מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן: _______________

 קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים. .1

הגורמים האחרים  הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה, לרבות תנאי השירות וכל .2
המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע 
את כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים 

ו כל חלק ממנו בהתאם הכלולים במסמכי ההזמנה בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את השירות ו/א
 להצעתי.

 :אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן .3

 .ההזמנהכי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי  .3.1

והנני מסוגל, מכל בחינה שהיא מתן השירותים כי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך  .3.2
 .תנאי ההזמנהאו ההתחייבויות על פי /לבצע את כל הדרישות ו

ידי כחלק -ובמסמכים המוגשים עלההזמנה כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי  .3.3
 מהצעתי הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

, הומסמכיההזמנה הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות  .3.4
לרבות עמידה בשעות הפעילות, וזמינות, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי 

 .  ההזמנהבהתקשרות נשוא 

ההזמנה תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא והמועצה הנני מתחייב כי במידה ואזכה  .3.5
, לשביעות רצונה המלא של ל דיןוהוראות כ ההזמנהבשלמותו ועל הצד הטוב ביותר, בהתאם למסמכי 

 .  המועצה

פי כל דין, תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של כל הגורמים -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .3.6
 . למתן השירותיםהמוסמכים הרלוונטיים 

  זיכיון בלעדי במתן שירותים אלו למועצה.כדי להקנות לי במתן השירותים למועצה כי ידוע לי שאין  .3.7

במסמכי התחייבות כלשהי הכלולה לא אבצע אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי או  .4
נותן שירות ולהתקשר עם לבטל זכייתי תהא רשאית למתן השירותים והמועצה , אאבד את זכותי ההזמנה

 .אחר למתן השירותים

ההזמנה מפורט במסמכי הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף, כ .5
דלעיל(. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל, א' והוראות למשתתפים )מסמך 

 עלולה לפסול הצעתי.היועצים ועדת 

מסמך נוסף שיידרש להוכחת  / שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידעהיועצים ידוע לי כי לוועדת  .6
ניסיוני, מומחיותי, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור כשירותי, 

המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא  / לוועדה את מלוא המידע
 כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

יננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את  המכרז אהמועצה ידוע לי כי  .7
זכאית לפרסם מכרז/ים המועצה ו/או להחליט על ביצוע חלק מן השירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן 

 . לביצוע אותם שירותים שהזמנתן בוטלהו/או להתקשר בכל צורה חוקית אחרת נפרד/ים ונוספ/ים 

הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול  .8
, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף השירותים הליך הזמנה זה

לי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, המעוברים לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מב
 לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. 

, על כל הכרוך בכך, מעבר הזמנה זומובהר לי בזאת, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין מתן השירות נשוא  .9
 למחיר המוצע על ידי.

חלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, ה
 עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. 
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הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .10
 כאמור דלעיל.

 :ההצעה .11

 

המקסימאליים שקבעה המועצה כתמורה עבור השירות המפורט  / המחירים המינימאלייםידוע לי כי 

  אחת הם: שעת עבודהבמסמכי ההצעה ובגין 

 (מע"מלפני )₪  320: לשעה . מחיר מקסימאלי(מע"מ לפני)₪  250: לשעה מחיר מינימאלי

של בסך בתמורה הנני מציע לבצע את השירות המפורט במסמכי ההצעה 
 .(______________________________  )ובמילים: לשעה₪ ___________  

 .תפסל על הסף, מבלי שתידוןהמועצה, תוספת למחירי תנקוב בהצעה אשר * 
 * מע"מ בשיעורו כדין יתווסף למחיר המוצע וישולם על ידי המועצה.

 . ההזמנההנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי  .12

ידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל, רשאית ועדת  .13
 לפסול את הצעתי.היועצים 

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי למועצה עוד ידוע לי, כי  .14
ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית היא להסיק  מסמך ו/או אישורלמועצה וניסיוני, וכי אם אסרב למסור 

 מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 :החתום על  נו/באתי ולראיה

 ………………………………………………………………. :המציע שם

 ………………………………: לפרט נא( אחר או שותפות, חברה, אדם) תיאורו

 ……………………../………….…………. :פ.ח. / ז.ת

 …………………….: טלפון   ……………………………………………  :כתובת

 : המציע בשם לחתום המוסמכים האנשים של הזיהוי ומספר שמות

 , ............................ , ת.ז............................................שם: 

 ............................ , ת.ז............................................שם: 

 (:המכרז תנאי במסמך לחתימות הדרישות פרוט ראה)  המציע חתימות
 

 ……………………………. :תאריך      .............................    .................................

 (ב"וכיו שותפות, חברה, משפטי תאגיד הוא כשהמציע: )חתימה אישור
 

 :י"ע נחתם דלעיל המסמך כי בזאת מאשר ח"רו / ד"עו________, ______________ מ"הח אני

 ________ __. ____ז.ת______________________ ה"ה

 ________. ______ז.ת______________________ ה"ה

 .בפני זה מסמך על חתמו וכי, התאגיד את ולחייב  התאגיד בשם לחתום מוסמכים אלה וכי
 
 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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 הסכם ההתקשרות -' מסמך ג
 

 המועצה המקומית גני תקווה  בין:
 וה וגני תק 48גליל מרחוב ה   
 מצד אחד      ("המועצה" -)להלן    

 
       לבין:

     .פ.:חת.ז. /    

     כתובת:    

    נייד:     טל':    

 "(היועץ"  -)להלן 

 מצד שני        

 

כמפורט במסמכי ייעוץ ארגוני למתן שירותי הצעות לקבל ( המועצה"": )להלןהמועצה  וברצון הואיל
 (.או "השירותים" "השירות": )להלןההזמנה הפומבית להציע הצעות 

מתמחה במתן השירות והציג עצמו כבעל הכישורים, היכולת, הידע והמיומנות והיועץ  והואיל
 ;המפורטים בהסכם זה להלן המתאימים לביצוע השירות בהתאם לתנאים

__ החליטה לקבוע את היועץ כזוכה ______וועדת היועצים של המועצה בישיבתה מיום __ והואיל
 בהליך התחרותי;

וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע לשירות שלא במסגרת  והואיל
 ;היועץיחסי העבודה הנהוגים בין עובד ומעביד אלא על בסיס מתן שירות קבלני על ידי 

 :כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים 

 המבוא .1

 חלק בלתי נפרד מן ההסכם. ים להסכם זה מהוו והנספחים  המבוא .א

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. .ב

 נושא ההתקשרות .2

בהתאם כמפורט במסמכי ההזמנה ובהסכם זה, את השירותים  יועץמזמינה בזה מאת ה המועצה .א
ת וירותים לשביעמתחייב לספק את הש יועץלתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו, וה

 ."(המנהללעניין ביצוע הסכם זה )להלן: " מי שימונה על ידהו/או המועצה רצונו של 

מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי עצם מסירת הייעוץ ליועץ וכן היקף הייעוץ הינם כפופים  .ב

לתקציבה המאושר של המועצה ובנוסף מצויים בשיקול דעתה הבלעדי. היועץ מצהיר כי אין ולא 
תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם היקף השרות, סוגו או ערכו, ומתחייב 

במקצועיות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון המנהלת, בכל היקף שיידרש,  ליתן השרות
 ובמחירי התמורה כפי שהם מפורטים בהסכם זה. 

 יועץהצהרת ה .3

 היועץ מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן:

מומחיות,  סיון,יידע, נאמצעים,  א בעלווכי ה וא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלוכי ה .א
המפורטות  ולביצוע התחייבויותים, היכולת המקצועית והציוד הנדרשים, כוח האדם המתאי

 .גבוהה לשביעות רצונה המלא של המועצה ובמלוא כושרו ומרצוברמה ויבצען בהסכם 
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אין כל מניעה למיטב ידיעתו, ו ,כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה .ב
 להתקשרותו בהסכם זה.על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת 

ולא נעשו פעולות בקשר עם מחויבויותיו נשוא הסכם זה כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא  .ג
ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי 

 .הסכם

התוצאות הנובעות מנזק אשר ישא בכל יכי הינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו ושל עובדיו ו .ד
 יגרם מהתרשלות בביצוע הייעוץ לפי הסכם זה.

 מזמן לזמן. ושיינתנו להמנהל של ו ו/או הוראותי ולפעול בהתאם להנחיותי .ה

 כי הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק.  .ו

היועץ ימסור למועצה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה  .ז
חשבון, או יועץ מס מוסמך, ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

 .1976 -חובות מס(, התשל"ו 

מצא אישור פקיד שומה היועץ ימסור למועצה אישור מאת פקיד השומה על ניכוי מס במקור. לא יו .ח
 כאמור, תנכה המועצה את ניכויי מס ההכנסה על פי דין. 

ידוע ליועץ ומוסכם עליו כי המועצה רשאית להעסיק יועצים נוספים לצורך מתן השרות ו/או רשאית  .ט
לבצעו בעצמה, ואין לו כל בלעדיות בתחום זה, ולא תהיינה לו כל טענות ממין וסוג שהוא בעניין זה, 

 נוגע להחלטה על העסקת יועצים נוספים, זהותם, אופן חלוקת העבודה בין היועצים וכיו"ב. לרבות ב

-היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה יחסי עובד .י
מעביד ו/או יחסי שליחות וכי הוא ו/או מי מטעמו אינם מוסמכים להתקשר ולהתחייב בשם 

 או מי מטעמה, אלא אם כן יקבלו לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל ענין וענין בנפרד. /המועצה ו

היועץ מתחייב לבצע את השרות בהתאם להוראות כל דין, הוראה, תקן, כלל, תקנה, תקנון, נוהל  .יא
 וכיו"ב, ותוך שמירה והקפדה על טוהר המידות. 

 השירותים מקצועיים שיעניק היועץ .4

 למועצה שירותים כמפורט במסמכי ההזמנה ובהסכם זה. היועץ מתחייב לתת  .א

יובהר כי נכון להיום המועצה בנתה מבנה ארגוני ויש לה תוצרים בעניין. לכן, השירות הנדרש הוא  .ב
 למעשה ייעוץ וליווי לצורך יישום התוצרים של בניית המבנה הארגוני במועצה והגברת האפקטיביות

 במועצה. 

 יתר:השירות שינתן יכלול בין ה

 נושא ניהול תקציב ותכנית עבודה. (1

 צוותי שיפור בנושא מסע הלקוח. (2

 יישום מסקנות בנושא חווית העובד. (3

 התאמת תכנית העבודה למבנה הארגוני של המועצה ולערכים שנקבעו. (4

 ליווי אגף משאבי אנוש בפעילות השנתית. (5

 בניית תוכן לכנס עובדים. (6

 הכשרת מנהלים לשגרות ניהוליות. (7

 תהליכי עבודה נבחרים.ייעול  (8

 בניית מוקד. (9

 מדידה ובקרה. SLAבניית תהליך  (10

 ליווי אגף השירות. (11
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 ליווי ארגוני שוטף. (12

שעות. יובהר כי מדובר  40-השירות ינתן על בסיס שעתי, כאשר אומדן שעות העבודה בחודש הינו כ .ג
 באומדן ולכן יכולים להיות שינויים ברמה החודשית )תוספות/הפחתות(. 

 שעות בשנה. 200זאת, ההיקף המקסימאלי של השעות לא יעלה על יחד עם 

מספר ליועץ המועצה מספר מטלות במקביל. במקרה בו תמסור ליועץ רשאית להעביר המועצה  .ד
יספק את היועץ המטלות ורשאית לקבוע את סדרי העדיפויות בין המועצה מטלות כאמור, תהיה 

 המועצה.בהתאם לסדרי העדיפויות שייקבע מעת לעת על ידי השירותים הנדרשים 

, הכל בהתאם להוראות והנחיות במועצהעם כל הגורמים האחרים , ישתף פעולה, באופן מלאהיועץ  .ה
 המנהל מטעם המועצה.

 הסבת זכויות והתחייבויות .5

לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או להעביר את ביצוע  היועץ

 כלשהו. יההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שליש

 מעביד-היעדר יחסי עובד .6

לא קבלן עצמאי, והיועץ מבצע את שירותיו כלפי המועצה כמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  א.
המועצה יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן זכאי לכל תשלום נו ו/או מי מעובדיו לבין בי מתקיימים

 שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי ו/או זכויות 

היועץ מצהיר ומסכים, כי אם יתבע  מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילת תוקפו של הסכם  ב
ויות מכח יחסי עובד מעביד, למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, ואם זה, זכ

ייקבע כתוצאה מכך כי רואים את העסקת היועץ כהעסקת עובד וכי חלים עליה ועל העסקתו הדינים 
והתנאים של עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ומוצהר על ידי היועץ כי התשלומים 

ו כעובד בגין מתן השירותים בהתאם להסכם זה, יחושבו על פי הקבוע לעניין זה לגבי עובדי שינתנו ל
המועצה בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושבו 

התשלומים בהתאם לקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או 
 דר הסכם כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין.מסוג דומה או בהע

יום מהמועד בו ייקבע כי היה או  30היועץ מתחייב להשיב למועצה תוך במקרה של תביעה כאמור,  ג
עובד שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה במשך כל התקופה שעד  והינ

כעובד שכיר, בהתאם לאמור לעיל, לרבות את  ומת ליתה משולילאותו מועד מעבר למשכורת שה
 .יועץכ ועל בסיס ההנחה המוסכמת כי הגיש את שירותי והמע"מ ששולם ל

מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום בו תחויב לכל גורם  היועץבמקרה של תביעה כאמור,  ד
בות תשלומים למוסד למועצה כעובד ולא כקבלן עצמאי, לר וכתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי
פצה את המועצה בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית ילביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן 

 כעובד או הוצאה הנובעת ממנה. השתהיה כרוכה בדרישה או תביעה להכרה ב

 הא חייב בהשבתו כאמור לעיל ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודהיכל סכום עודף שהיועץ  ה     

 עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למועצה.

המועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע במקרה של תביעה כאמור,  ו
 ליועץ מהמועצה עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

 תקופת ההסכם וסיומו  .7

 ___._____יסתיים ביום ______ ו____החל מיום ___לשנה אחת,  בתוקפו הסכם זה יעמוד .א

של שנה או  להאריך את ההסכם לתקופות נוספות , על פי שיקול דעתה הבלעדי,המועצה תהא רשאית .ב
 שנים. 5חלק ממנה בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללות לא תעלה על 

ועצה רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי  לעיל, המ ב-ו למרות האמור בס"ק איובהר, כי  .ג
להפסיק את שירותי היועץ לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ובה הוראה להפסיק השירות וזאת 
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ימים. הופסקו שירותי היועץ, תשלם המועצה ליועץ את התמורה המגיעה לו בגין  30בהתראה של 
 השירות שסופק לה עד מועד הפסקת השירות.

עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה, בין אם בשל ביטולו כאמור לעיל ובין אם בשל סיום תוקפו או  .ד
הפרתו, מתחייבים הצדדים למסור הדדית, תוך פרק זמן סביר, את כל המידע אשר הצטבר אצלם  

 בתקופת מתן השירותים על פי הסכם זה.

 התמורה  .8

הקבועות בהסכם היועץ בכפוף לקיומה של הזמנה תקציבית מאושרת ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות  .א
ליועץ בגין מלוא השירותים ת חשבונית מס כדין, תשלם המועצה זה ובהתאם לכל דין, לרבות המצא

 כלהלן:בהתאם להצעתו תמורה המפורטים בהסכם זה 

 לשעה + מע"מ.______________ ₪ 

לכל חודש( חשבונית בגין השירות שניתן על ידו בחודש החולף בצירוף  10-מידי חודש )עד ההיועץ יגיד  .ב
 דוח שעות.

 )שוטף = חודש קבלת החשבון(. 45תשולם בתנאי תשלום: עד שוטף +מאושרת, כל חשבונית  .ג

 שעות עבודה בשנה.  200התמורה תשלום עד היקף של  .ד

 הוצאות .9

הקשורות מכל מין וסוג שהוא,  שא בכל הוצאותיויהיועץ יהתמורה הינה מלאה וסופית.  מוסכם בזאת כי
לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות נסיעה, רכב, טלפונים והוצאות  עם ביצוע הסכם זה

 משרדיות. היועץ לא יבוא בדרישה לשינוי ו/או לתוספת תשלום על התמורה.

היועץ לכל פיצוי ו/או שפוי בגין סיום ההסכם בתוך תקופת ההסכם או לפניה מכל כמו כן לא יהיה זכאי 
 סיבה שהיא, אף אם הופסקה העבודה ע"י המועצה.

 שמירת סודיות .10

 :מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי הוא ומי מעובדיו כדלקמן היועץ

סרו להם על ידי המועצה ו/או בסוד כל ידע ו/או מידע של המועצה, אשר נמסרו להם ו/או ימלשמור  .א
מי מטעמה ו/או בעבורה ו/או אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיהם ו/או לידיעתם עקב ובמהלך ביצוע 
פעילותם בעבור המועצה, והם מתחייבים לא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לכלותם ו/או 

 ל.לפרסמם, כולם או מקצתם בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"

לא ימסרו פרטים כלשהם על עבודת המועצה, רשימת עובדיה ו/או תושביה או כל פרט הקשור  .ב
 אליהם, לרבות באשר לתכניותיה, ציודה ועסקיה לכל גוף ו/או כל אדם.

 מוצהר בזה כי האמור לעיל יחול על היועץ  ועובדיו גם לאחר תום תוקפו של חוזה זה. .ג

ים ברשימות, בדיסקטים או בתיקים, התרשימים, למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הנתונ .ד
המסמכים וכל חומר שקיבל ו/או יקבל היועץ מהמועצה, ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתו ו/או 

המידע הגולמי"(, הינם קניינה של המועצה וכל "לחזקתו עקב ובמהלך עבודתו עם המועצה )להלן : 

ר כמפורט לעיל יועברו למועצה מיד עם הזכויות בהם שמורות לה וכן כי המסמכים וכל החומ
 דרישתה.

 אחריות היועץ לנזקים  .11

, בין אם ן בגוף ובין ברכוש שיגרם לכל אדםבלעדית לכל נזק; אבדן; פגיעה, בייהא אחראי היועץ  .א
הוא עובד המועצה ובין אם לאו, שיגרמו עקב מעשיו ו/או מחדליו הרשלניים של היועץ ו/או מי 

 מטעמו במתן שירותים לפי הסכם זה. 

למען הסר ספק המועצה לא תהא אחראית לכל נזק; אבדן או פגיעה שיגרמו כתוצאה ממעשיו ו/או  .ב
 ותים לפי הסכם זה. מחדליו הרשלניים של היועץ ו/או מי מטעמו במתן שיר
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היועץ יפצה וישפה את המועצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו  .ג
 )א(. 11כאמור בסעיף 

 ביטוח  .12

את הביטוחים היועץ ערוך יפי דין, -על ובמהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות .א
 המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה.

אין בעריכת הביטוחים ו/או באי עריכתם כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  .ב
היועץ על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את היועץ המוקנים למועצה כנגד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

א פוטר את המועצה ו/או גופים עירוניים והבאים מטעמה, מכל אחריות וצהיר בזאת כי ההיועץ מ .ג
, ובלבד שהפטור כאמור ובמסגרת פעילות  היועץלנזק לרכוש, מכל מין וסוג שהוא, אשר משמש את  

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

וודא ים זה, קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכ ומתחייב כי במידה ויועסקו על ידהיועץ  .ד

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, 
 . היועץהאחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר ביטוחי קבלני משנה מוטלת על 

 ניגוד עניינים .13

היועץ לא יעסוק במשך כל תקופת עבודתו במסגרת חוזה זה בשום נושא בו עלול להיווצר ניגוד  .א
לבין עבודתו הפרטית. התעורר ספק האם קיים ניגוד  המועצהאינטרסים בין שרותיו עבור 

אינטרסים כזה או לאו, רשאית המועצה או היועץ, לפנות ליועמ"ש למועצה, תוך פירוט העבודות, 
 חליט בדבר. החלטת היועמ"ש תחייב את הצדדים.והיועמ"ש י

 אם התברר שיש ניגוד של אינטרסים כאמור לעיל, המועצה רשאית לבטל חוזה זה בכל עת. .ב

 הפרה יסודית של ההסכם  .14

מסעיפי הסכם זה הינם תנאים עיקריים )על כל סעיפיהם הקטנים(  13, 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3סעיפים  .א

של אחד מהם ו/או חלק מהם, תחשב להפרה יסודית של ההסכם שהפרתם, אחד מהם או חלק 
, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים, המזכה את הצד הנפגע בביטולו

 המוקנים לה על פי מסמכי ההסכם ועל פי כל דין.

כו מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויז .ב
 את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי היועץ, כולם  (1
 או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל.

 ההסכם.הוכח להנחת דעתה של המועצה כי היועץ הסתלק מביצוע  (2

 סב את ביצוע ההסכם ו/או חלקו לאחר ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.ההיועץ  (3

עשו שימוש במידע אשר הועבר אליהם מתוקף הסכם זה לצרכיהם  והיועץ ו/או מי מטעמ (4
 הפרטיים ו/או לכל צורך שאינו קשור לשירותי היועץ נשוא הסכם זה.

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק דורון  הוכח להנחת דעתה של המועצה כי היועץ או אדם אחר (5
 או טובת הנאה כלשהי  בהקשר להסכם זה או ביצועו.

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה מהותית של היועץ שנתנה בקשר עם חתימת הסכם  (6
זה אינה נכונה או שהיועץ לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות 

 עמו.

 זכות קיזוז .15

המועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ממנה להיוועץ על פי הסכם זה ובין ממקור אחר,  כל 
חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בגין כל דבר ועניין, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל 

יגיעו למועצה ו/או סכום הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין, לרבות כל סכום ו/או פיצוי אשר 
שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או כל 
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סכום אשר המועצה תידרש לשלם ו/או שעשוי להגיע לה על פי הסכם זה ו/או בגין כל הסכם ו/או מקור 
 עץ.אחר עקב ו/או בקשר ו/או בגין ההסכם או הפרתו על ידי היו

 זכויות בשירותים .16

מען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הנתונים ברשימות, בדיסקטים או בתיקים, התרשימים, ל .א
המסמכים וכל חומר שקיבל ו/או יקבל היועץ מהמועצה, ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתו ו/או 

ועצה וכל המידע הגולמי"(, הינם קניינה של המ"לחזקתו עקב ובמהלך עבודתו עם המועצה )להלן : 
הזכויות בהם שמורות לה וכן כי המסמכים וכל החומר כמפורט לעיל יועברו למועצה מיד עם 

 דרישתה.

מוסכם בזה, כי כל הזכויות בשירותים מכל מן וסוג שהוא הם רכושה הבלעדי של המועצה. תכניות  .ב
סור למועצה ו/או מסמכים שיוכנו ע"י היועץ עבור המועצה יהיו רכוש המועצה. היועץ מתחייב למ

את כל התיעוד המצוי בידיו לגבי פעילותו עבור המועצה, את תכניות המקור ואת כל המסמכים, 
ההסברים וכל מידע אחר הנמצא בידו בקשר לחוזה זה בכל עת שיידרש. המועצה רשאית להשתמש 
 בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה מסמך או פרטים אחרים שנמסרו ע"י היועץ והמועצה

רשאית לפרסם או למסור חומר, כולו או מקצתו למי שתמצא לנכון בכל דרך שתראה בעיניה הכל 
 לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת היועץ.

היועץ לא יפרסם, ימכור ו/או יסחור ו/או יבצע כל פעילות עסקית בדרך כלשהי באמצעותו או  .ג
קים מהם אלא לאחר קבלת אשור באמצעות אחר, בשירותים, בתפוקותיהם או בפרטים וחל

 הממונה בכתב ומראש.

כן מוסכם ומוצהר כי להיוועץ ו/או למי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות עכבון מכל מין וסוג שהוא  .ד
לגבי הכספים, התוכנה, הנתונים, המסמכים, מאגרי המידע תוצרי מתן השירותים וכיו"ב, 

זכות עיכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם  הקשורים לשירותים, והוא מוותר בזה במפורש על כל
 מוקנית לו זכות כזו.

 ויתור על סעדים מניעתיים   .17

היועץ ו/או מי מטעמו לא ינקטו נגד המועצה ונגד כל אחד מטעמה או הנותן להם שירותים בקשר עם 
כלשהי העבודה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה 

בקידום ו/או בהמשך ביצוע השירותים. הסעדים היחידים להם יהיו היועץ ו/או מי מטעמו זכאים כלפי 
 המועצה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.

 שונות .18

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ובא במקום כל התקשרות קודמת בנוגע לשירותים נשוא  .א
שינוי או תוספת להסכם זה שנעשו בכתב או בעל פה, על ידי צד להסכם זה, יהיו הסכם זה. כל 

בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג. זאת, אלא אם נעשו בכתב והוחתמו כדין על ידי 
 הצדדים להסכם זה.

 זה הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכםארכה, מחדל, שום ויתור, הנחה,  .ב

 .ובמפורש  לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב או על פי כל דין 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינם כמפורט ברישא. כל הודעה ו/או מסמך ו/או חשבון שישלח  .ג
שעות לאחר מסירתו  72מצד אחד למשנהו על פי הכתובות דלעיל, יחשב כאילו הגיע לתעודתו, 

 רשום ואם נמסר ביד, ממסירתו.למשלוח כדבר דואר 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_______________                                                            _________________ 
 היועץ                  המועצה       
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים   -' מסמך ד
 

 גני תקווה המועצה המקומית הרשות המקומית: 

 ארגוני יועץ מועמד/ת לתפקיד: 

 תפקידים וכהונות -חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 ________________  שם פרטי: __________________ :שם משפחה

  ___/___/___ מס' זהות: _________________ שנת לידה:

  _________מיקוד _______________ __________________עיר/ישוב: רח':: כתובת

  _____________________ מס' טלפון: _______________________ מס' טלפון נייד:

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה,  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 . כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(

נא להתייחס לתפקידים בשכר או  נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.
 בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

    

    

    

    

    

 תפקידים ציבוריים  .3

  לעיל. 2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

בין אם הם ציבוריים  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים
 ובין אם שאינם ציבוריים.

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

שם התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת הכהונה 
 ותאריך סיומה

הכהונה )דירקטור סוג 
חיצוני או מטעם בעלי 

מניות. ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג השני 

 נא לפרט גם

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריום, כגון 
חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים

    

    

    

    

    

 קשר לפעילות הרשות המקומית  .5

, לפעילות הרשות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 
המקומית שבה אתת/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 

  שהוא קשור אליהם?(סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים 

  שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

  .נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד  -"בעל עניין" בגוף 
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות 

  .(1,בתאגידים הנסחרים בבורסה 8661-ערך, התשכ"ח

 :כן / לא אם כן, פרט/י

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

 

 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

  .לעיל לגבי קרובי משפחתך 5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

                                                           
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או  - (1 (ענין", בתאגידבעל " 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1

מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של 
ישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמ

א) יראו מנהל קרן להשקעות ( - ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו
יראו גם את הנאמן  ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן,( ;משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  -כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" 
חברה בת ( 2( ;לפקודת מס הכנסה 102)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א)(49להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 ., למעט חברת רישומיםשל תאגיד
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נדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם בן/ת נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים ש
זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות 

 מיוחדת בדירקטוריון(

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב" 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  .7

עקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או ב
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, 

 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 :כן / לא אם כן, פרט/י 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .8

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 ?לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת

  .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך -קרוב" "

 כן / לא אם כן, פרט/י:

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש  תפקידים, .9
 לניגוד עניינים 

על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת  ידוע לךהאם 
סקיים(, שעלולים להעמיד אותך להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים ע

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

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,  8-1נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 נים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.חברויות בדירקטוריו

 :כן / לא אם כן, פרט/י

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
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 פירוט קורות חיים ועיסוקים   .10

השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות 
 .כולל תאריכים

 נכסים ואחזקות  -חלק ב' 

 אחזקות במניות   .11

  .פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך

בתאגידים  21968 "חאין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ
 הנסחרים בבורסה.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב" 

  :כן / לא אם כן, פרט/י

שם המחזיק )אם  שם התאגיד / הגוף
 המחזיק אינו המועמד(

תחום עיסוק התאגיד /  % החזקות
 הגוף

    

    

    

    

    

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים   .12

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך 
 במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

 מוך על שולחנך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שס -"קרוב" 

  :כן / לא אם כן, פרט/י 

__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________ _______________________________________ 

 חבות כספים בהיקף משמעותי   .13

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות 
 כלשהם?

 :כן / לא אם כן, פרט/י .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך -"קרוב" 

__________________________________________________________ 

                                                           
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או  - (1 (בעל ענין", בתאגיד" 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  2

מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של 
גיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח התא

א) יראו מנהל קרן להשקעות ( - ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו
ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן ( ;ולים בנכסי הקרןמשותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכל

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  -כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" 
חברה בת ( 2( ;לפקודת מס הכנסה 102בהגדרתו בסעיף  )(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים,2)א)(49להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 של תאגיד, למעט חברת רישומים
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___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________ _______________________________________ 

 לים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים נכסים אחרים העלו  .14

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

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים  
 .ה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהםשאת

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן  -"בעל עניין" בגוף 
  .ים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לובדירקטוריון או בגופים מקביל

 :כן / לא אם כן, פרט/י

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________ _______________________________________ 

 הצהרה  -חלק ג' 

 מצהיר/ה בזאת כי: אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס' ____________

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

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא  .2
אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי 

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית; 

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

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

במהלך הדברים הרגיל,  יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררואני מתחייב כי במקרה בו  .5
סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 

 המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 :על החתום

 

 ת.ז.: _______________________  שם מלא: ____________________ 

 תאריך: _____________________  חתימה: _____________________ 
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 אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -' מסמך ה

 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים,  אני .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-תשל"ו

 
_______________  __________________________ 

 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על מנהל*/פטור .א

 .1975-מוסף, תשל"ו

 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. .ב

י לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כד .2

או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים 

 ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 

 
        _______________          ___________ ________________                     _____________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 

 

 תאריך: ____________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 לכבוד 
 תקווה המועצה המקומית גני

 גני תקווה 48רחוב הגליל 
 
 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

____, לאחר שהוזהרתי כי __, נושא/ת תעודת זהות מס' _______    אני הח"מ, 
 עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק עסקאות )להלן: " 1976 -הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
 שירותי ייעוץ ארגוני.למתן במסגרת הזמנה להציע הצעות "(, כחלק מהצעה גופים ציבוריים

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו  .2
"( ו/או לפי חוק חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק עובדים : ")להלן 1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. זרים

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום  .3

 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -ו/או חוק עובדים זרים 

 
 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

חוק שוויון )להלן: " 1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק  9הוראות סעיף  (א
 "( אינן חלות עליי.זכויות

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  (ב
  עסקאות גופים ציבוריים.

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

 
מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ___ ___________אני הח"מ עו"ד_____

עצמה  / זיהתה עצמו / זיהה__________ אשר ____ברחוב _________________________ מר/גב' __

_______ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש _______באמצעות ת.ז. מס'__

בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי 

תעשה כן, אישר/ה את  / בחוק אם לא יעשהעליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  / עליו

 נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

 
           ___________________ 

 דחתימה וחותמת עו"                                                   
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 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף  -מסמך ו' 
 

 ______ מצהיר בשם המציע  כדלקמן:ת.ז_________הנני ____________________ 

 מסמך ב' בלצורך הוכחת תנאי הסף 

של _____________________ שנים בין השנים הנני מצהיר, כי אני )המציע( בעל ניסיון  .1
 ._______________ במתן שירות ייעוץ ארגוני

 להלן רשימה של מספר לקוחות להם נתתי שירות: .2

מהות 
 העבודות

ביצוע מועד 
 העבודות

שם הלקוח עבורו  סכום ההתקשרות
 בוצעו העבודות

שם  –איש קשר 
 וטלפון ליצירת קשר

     

     

     

     

     

     

     

 תהא רשאית לדרוש ממני הוכחות בדבר ניסיון זה.היועצים ידוע לי, כי ועדת *** 

 

( נתתי שירות ייעוץ ארגוני ל____________ 2013-2018הנני מצהיר כי בחמשת השנים האחרונות ) .3
 גופים ציבוריים. 

 מעסיק נכון ליום הגשת הצעתי, _______________ עובדים.הנני מצהיר, כי אני )המציע(  .4

 

אספק  - היועצים הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש על ידי ועדת
 אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח וכיוצ"ב.

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציעשם                 תאריך  


