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 לכבוד

 איגוד ערים שדרות שער הנגב )ביוב(

 , שדרות4רח' בר לב 

 

 א.נ.,

 כתב הצעה -לאיגוד למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני הזמנה להגיש הצעות  הנדון:           

 

 ______________________________________________ מס' ת.ז./חברה/אני הח"מ 

_____________ שכתובתי _____________________________________ מצהיר,  שותפות

 מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

שירותי למתן  "(הליךה" -)להלן  בהליך שבכותרת קראתי בעיון את כתב ההוראות למשתתפים .1

על כל תנאיהם  הליך, ואת כל מסמכי ה("השירותים" -)להלן  חיצוני לאיגודיעוץ משפטי 

 "(,הסכםה" -הכלול בהם )להלן  הסכםובפרט את ה "(,הליךמסמכי ה" -ופרטיהם )להלן ביחד 

לאספקת  והתנאים הליךעל פרטיהם, כי תנאי ה הליךוהנני מצהיר כי הבנתי את מסמכי ה

 התאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי.ידועים ומובנים לי, וכי ב השירותים

 

 "(איגודה" -)להלן  איגוד ערים שדרות שער הנגב )ביוב(לאני מסכים לכל הזכויות השמורות  .2

 . הליךוביתר מסמכי ה הליךב בכתב ההוראות למשתתפים

 

 אספקת השירותים למסור אתוהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו י איגודאני מסכים שה

, ולהביא בחשבון את הפרמטרים המפורטים ועבור ככדאית ביותר ולבעל ההצעה שתראה ל

 הבלעדי והמוחלט של דעתו, הכל לפי שיקול הליךב לכתב ההוראות למשתתפים 13 בסעיף

שלו , ואני מתחייב לקבל כל החלטה הליךב , כמפורט בכתב ההוראות למשתתפיםאיגודה

 כאמור. 

 

 וכל יתר האמצעים כח האדם ,בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית הנני מצהיר בזה, כי אני .3

, וכי אני עומד בתנאים הסכםולקיום כל ההתחייבויות נשוא ה לאספקת השירותים הדרושים

 , שכן:הליךב לכתב ההוראות למשתתפים 4.1 להגשת הצעה, המפורטים בסעיף

 

רישיון עו"ד בתוקף ב מחזיקו, ים לפחות במתן שרותי עריכת דיןנש 10בעל ותק של הנני  3.1

 ;, במועד הצעתו )התנאים מצטברים(מאת לשכת עורכי הדין בישראל

 

איגוד  אותאגיד עירוני  אורשות מקומית של קבוע חיצוני פנימי/משפטי  יועץכשימשתי  3.2

שוא הליך נשירותי ייעוץ משפטי דוגמת השירותים  תיתבנוסף נו ( לפחות;1ערים אחד )

ש בהיקף של "( לפחות, המנהל מט1איגוד ערים לביוב אחד ) או לתאגיד מים וביוב ,זה

הכל משך תקופה שלא פחתה משנתיים ומ"ק ליום, לפחות )התנאים מצטברים(,  10,000

 ;, לפחות2016-1018השנים במהלך ( רצופות 2)

 

בתחום המים והביוב, לרבות בתחום קביעת אגרות ותעריפי  מוכחמשפטי בעל ניסיון אני  3.3

 ;הקמה לביוב
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התאגיד ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו )דירקטורים ומנכ"ל(  -, ובתאגיד לא הורשעתי 3.4

)שבע( השנים שקודם המועד האחרון  7ו/או השותפים בשותפות לא הורשעו, במהלך 

 ;קלון פליליות שיש עמןבעבירות  ,הליךלהגשת הצעות ל

 

 צו כינוס נכסים או צו פשיטת רגל; לא תלויים ועומדים נגדי צו פירוק, 3.5

 

 .הליךרכשתי את מסמכי ה 3.6

 

ידוע לי ואני מסכים לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות בכתב זה 

אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים לפסול את הצעתי,  הליךו/או במסמך אחר הכלול בהצעתי ל

תהיו רשאי לבטלו לאלתר מבלי שאהיה זכאי לפיצוי ו/או תשלום  -איתי  הסכםאם כבר נחתם ו

 .הסכםאחר כלשהו עקב ביטולו של ה

 

 לעיל, הנני מצרף להצעתי זו: 3להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  .4

 

על ידי לשכת עורכי הדין עם קבלתו כחבר בלשכת עורכי  יהעתק מהתעודה שניתנה ל 4.1

 ;והעתק מתעודת עו"ד בתוקף הדין,

 

, ראש/מנכ"ל/גזבר הרשות המקומית/התאגיד העירוני/האיגודמכתב החתום ע"י  4.2

בהם ותקופת שירותי כאמור; ומכתב נוסף החתום ע"י  יוהמאשר את מעמד

כאמור, והמאשר  מט"ש, המנהל יו"ר/מנכ"ל/גזבר תאגיד מים וביוב/איגוד ערים לביוב

כאמור  מט"שבו, את תקופת שירותי כאמור, ואת עובדת קיומו של  יאת מעמד

 , לפחות;באחריותו

 

, בצירוף י, ומסמכים נוספים, להוכחת טיב ניסיוניערכו על ידנקורות חיים מפורטים ש 4.3

אסמכתאות נוספות להוכחת האמור, לרבות מכתבי המלצה מלקוחות, שיילקחו בחשבון 

 .תיבהערכת איכות הצע

 

תצהיר חתום ומאומת כדין על העדר הרשעות בפלילים, ועל  - לכתב ההצעה" אנספח " 4.4

 כך שלא תלויים נגדי צו פירוק, צו כינוס נכסים או צו פשיטת רגל.

 

 .הליךקבלה על רכישת מסמכי ה 4.5

 

 אני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .5

 

-ים, התשל"וב לחוק עסקאות גופים ציבורי2תצהיר לפי סעיף  - " לכתב ההצעהבנספח " 5.1

 , בנוסח המצורף לכתב ההצעה, חתום ומאומת כדין. 1976

 

 מניעת ניגוד עניינים, מלא, חתום ומאומת כדין.בדבר תצהיר  - " לכתב ההצעהגנספח " 5.2

 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור אישור 5.3

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו
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 .הליךלכתב ההוראות למשתתפים ב 7.4מסמכים חתומים כאמור בסעיף  5.4

 

 .הליךב לכתב ההוראות למשתתפים 9.1אישורים ומסמכים כאמור בסעיף  5.5

 

 התנאים לאספקת השירותים כדי לחקור את נקטתי בכל האמצעים הנראים לי כנחוצים .6

, לשביעות רצוני המלאה, כל מידע ונתון שהיו איגוד. כמו כן קיבלתי מההליךבהתאם למסמכי ה

 המוקדמות לפני הגשת הצעתי זו.  יבדיקותידרושים לדעתי לצורך 

 

, מכרזלאור האמור לעיל, ולאחר שבדקתי ובחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ה .7

השירותים  בזה להוציא לפועל ולספק לכם את ת, הריני מתחייבההסכםבפרט את תנאי ו

, לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם להוראות ולתנאים ההליךבהתאם להוראות מסמכי 

 "(.התמורה" -)להלן  נספח "ד" לכתב הצעהבהקבועים במסמכי ההליך, וכנגד תשלום כמפורט 

 

התמורה תשולם בתוספת מע"מ, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום, ותיפרע  7.1

 .ההסכםבהתאם להוראות 

 

ולא תשתנה מכל סיבה שהיא. התמורה כוללת ת, וסופי ה, קבועתכולל התמורה תהיה 7.2

תמורה מלאה בעבור רווח ועבור כל הוצאותיי בקיום כל התחייבויותיי בהתאם להוראות 

שליחויות, תשלומי חובה נסיעות, עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות,  , הוצאותההסכם

  מכל סוג )כולל מע"מ( וכל הוצאה אחרת.

 

כמפורט בכתב  יאודותיהנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות  .8

, ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך הליךב ההוראות למשתתפים

הבדיקות והחקירות האמורות, ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך  עריכת

 בחינת הצעתי.

 

יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון  )תשעים( 90 הצעתי תישאר בתוקפה במשך תקופה של .9

 היא לא תבוטל.  -להגשת ההצעות, ואם תתקבל הצעתי זו 

 

אעשה זאת בלי כל  -שבהצעתי זו  יותיהתחייבויאם תתקבל הצעתי ואדרש על ידיכם לקיים  .10

 הליךשבמסמכי ה יהתחייבויותיולקיים את כל יתר בביצוע השירותים  השהייה, כדי להתחיל

 .הסכםבתוך לוח הזמנים הקבוע לכך ב

 

 אם תחליטו לקבל הצעתי הריני מתחייב בזה כדלקמן: .11

 

ד קבלת )שבעה( ימים ממוע 7ונספחיו תוך  הסכםלחתום על עותקים נוספים של ה 11.1

 ההודעה על החלטתכם לקבל את הצעתי.

 

 הסכםבכלל וב הליךשבמסמכי ה יהתחייבויותילקיים במלואן ובאופן מדויק את כל  11.2

 בפרט.

 

 .הסכםלעשות שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות לצורך קיום התחייבויותיי לפי ה 11.3
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בהצעתי ו/או  על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים איגודאני מתחייב להודיע ל .12

באיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד 

תהיה רשאית למחוק אותי מרשימת המציעים  איגוד; וידוע לי שההליךב ההכרזה על הזוכה

מהותי, בין אם נודע לה על כך ממני  איגודבמקרה שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה ל

 ובין אם נודע לה על כך בדרך אחרת.

 

יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  ,ידוע לי שמציעים שהצעתם לא תזכה

 .הצעתי תתקבל אני מצהיר מראש על הסכמתי לגילוי הצעתי בפני המציעים האחרים

 

על כל המסמכים  הסכםעל הצעתי זו, מחייב אותי ההנני מצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימתי  .13

לעיל, תחשב הצעתי וקבלתה על  12המצורפים אליו, וגם אם לא אקיים התחייבותי שבסעיף 

 איגודשל ה מזכויותיולביני, מבלי שהדבר יגרע  איגודמחייב בין ה הסכםבכתב כ איגודידי ה

 .הליךכמפורט במסמכי ה

 

והנני  ,הליךבזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי הבעצם הגשת הצעתי זו הריני נותן  .14

באספקת  ל תנאי הקשורמוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכ

 , לרבות סבירותם. הליךו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה השירותים

 

ומילים דלעיל בלשון זכר מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך;  .15

 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

ורצוני  הליךהצעתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה

 החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 

 דין-עורךאישור 

 

______________________ חתם/מו -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

ו בפני על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי /בפני על כתב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר

 חותמת, מחייבת אותו/את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

_________  __ ____________________          ___________________ 

        תימהח               חותמת                 ת א ר י ך 
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  "אנספח "

 

 תצהיר 

 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים 

 

 -הנני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשת _________________________________)להלן  .1

 "(.האיגוד" -)להלן  שירותי יעוץ משפטי חיצוני לאיגוד ספקל"( המבקש"

 הנני משמש כ_____________ המבקש, ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו. .2

 

צו נגד המבקש  לא תלויים ועומדיםלמיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .16

ו/או צו הקפאת הליכים, זמניים או  פירוק או צו פשיטת רגל, לפי העניין, ו/או צו כינוס נכסים

 קבועים.

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  3ידוע למבקש והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  .4

 רשאי לפסול את בקשת המבקש למתן השירותים.  איגודהיה הי

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. 

___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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   "בנספח "

 )בתאגיד בלבד(

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

 
 

אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 -הנני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשת _________________________________)להלן  .1

 "(.איגודה" -)להלן  שירותי יעוץ משפטי חיצוני לאיגודלספק "( המבקש"

 הנני משמש כ________________ המבקש, ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו. .2

 

קש למתן השירותים לא הורשע המבקש למיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת בקשת המב .3

כי במועד  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ובעל זיקה אליו ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1האחרון לבקשת המבקש חלפה שנה אחת )

 

ם, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריי2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 
 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. 

האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה ___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

 

 
 
  



 

 

 חתימת המציע: _______________
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 "ג"נספח 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

_______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את אני הח"מ, 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

___________________________)להלן _ י/בקשת הנני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשת .1

 "(.האיגוד" -)להלן  ץ משפטי חיצוני לאיגודשירותי יעו"( לספק המבקש" -

 

 ______ במבקש, ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו.__________הנני משמש כ_______ .2

איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים המבקש מתחייב ומצהיר כי  אני .3

ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם  וכי אין לבכל הקשור לאיגוד ולהליך; כלשהו 

מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים 

בהליך; וכי ישמור על העדר וכה זלספק לו, היה ויבחר כהמבקש והשירותים שעל  איגודעם ה

 . ניגוד עניינים משך כלל תקופת ההתקשרות עימו

, יובא ליך זהבמסגרת ה איגודמתחייב ומצהיר, כי היה ובתקופת ההתקשרות עם ה מבקשה .4

 .איגודלידיעתו ניגוד עניינים כאמור, או יוצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו ל

יהיה מנוע מלתת שירותים משפטיים כלשהם לעיריית שדרות ו/או למועצה האזורית המבקש  .5

ך כלל תקופת ההתקשרות עימו, בהתאם להוראות הממונה על שער הנגב ו/או לתאגידיהן, מש

 .4.12.12תאגידי מים וביוב ברשות המים, מיום 

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  3ידוע למבקש והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  .6

 השירותים.לאספקת יהיה האיגוד רשאי לפסול את בקשת המבקש 

 ירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .7

 

         ___________________ 

 חתימת המצהיר                                 

 

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________________ ת.ז. 

צפוי/ה ___________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי י/תהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
  



 

 

 חתימת המציע: _______________
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 נספח "ד" לכתב ההצעה - יוגש במעטפה נפרדת

 

 ההצעה הכספית

 

מגיש  יהננ, הסכםה, ובפרט את תנאי הליךה בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי תילאחר שבחנ .8

השירותים לשביעות רצונכם המלאה, בהתאם מתחייב בזה להוציא לפועל ולספק לכם את ו ,זו יהצעת

בהפחתת שיעור הנחה מוצעת, להלן, , כנגד תשלום תמורה המפורטת הליךלכל הוראות מסמכי ה

 :"(התמורה" - )להלן ההליך ובהסכםם הנקובים במסמכי שתשולם באופן ובמועדי

 

 התשלום

 

 )₪(סימאלי מקמחיר 

 

 *שיעור הנחה קבועה )%(

 

 אחרי הנחהסכום מחושב 

 

 6,750 ריטיינר חודשי

 

 

  400 עלות שעה חריגה

 .כלל . ניתן שלא להציע הנחה0% -, ולא יפחת מ15%שיעור ההנחה לא יעלה על  *

 

כולל, סכום התמורה  .ללא מס ערך מוסף ינוה המצוין : סכום התמורהמאשר ומתחייב כדלקמן יהננ .9

, לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים קבוע וסופי

היה אמאשר שלא  יכלשהם בתשלומי חובה )למעט שינוי בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת. אנ

זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת 

 השירותים. 

 

למכללה חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו לפי  אמציאכל תשלום תמורה יהיה כפוף לכך ש .10

 .מעיד על קיום ביטוח אחריות מקצועית בתוקףהאישור החוזה, 

 

 

               בכבוד רב,             

 

 ____________________ 

 חתימת המציע           


