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  המועצה האזורית לב השרון
  

  למתן שירותי שמאות מקרקעין 2016/1מס' הליך פומבי 
  

תן שירותי שמאות מ") מזמינה בזה הצעות לצההמועהמועצה האזורית לב השרון (להלן : "
על פי התנאים המפורטים מקרקעין למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון, 

  הליך. במסמכי ה
. הזמנה זו להציע הצעות אינה בגדר מכרז ואינה כפופה לדיני המכרזים

קרה, אף במקרה של ביטול בכל מ (שלא יוחזר ₪ 500 עבור סך של ,ניתן לרכוש ההליךאת מסמכי 
בשעות  בצומת בני דרורהאזורית לב השרון במשרדי המועצה  19.6.16 א' החל מיום ,)ההליך

 העבודה הרגילות. 
  

, וזאת החל 2, ללא תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה, בקומה ההליךניתן לעיין במסמכי 
תחליט לפרסם את מסמכי  , או באתר האינטרנט של המועצה (ככל שהמועצהמהמועד הנ"ל

  ההליך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי).
 "הליך פומבי לבחירת שמאי מקרקעין" בלבד,את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון 

בצהריים, בתיבת  12:00, בשעה 3.7.16 -ה א'במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום 
  .בצומת בני דרור צהעהמכרזים שבמשרדי המו

  המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  .7960206-09בטלפון: אתי לוי  לפרטים נוספים יש לפנות לגב'

  
    עמיר ריטוב

  אש המועצהר
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  ההליךתוכן עניינים למסמכי 

 כל מקום בו מצוין במסמכי ההליך לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

  
  הזמנה להציע הצעות.  – 'נספח א

  תצהיר מידע אודות המשתתף והשמאים המיועדים ממשרדו; –) 1נספח א'(  
  תצהיר היעדר הרשעות בעבירות נושאות קלון ו/או בנושא פיסקאלי;   -)2נספח א'(
  ; היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצה הצהרת –) 3נספח א'(
  ;לעסקה עם גוף ציבוריתנאי  –תצהיר קיום דיני עבודה  -) 4נספח א'(
   ;שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים - )5נספח א'(
  ;לקוחות המשתתף המלצותנוסח  –) 6נספח א'(
  נוסח ערבות אוטונומית; –) 7נספח א'(

  
  הצעת המשתתף.הצהרה ו – 'בנספח 

  
  .התקשרות הסכם – 'גנספח 

   כנון ולבנייה לב השרוןפירוט השירותים ומידע אודות הוועדה המקומית לת – )1'(גנספח 
  ביטוח ואישור על עריכת ביטוחים.אחריות בנזיקין, נספח  - ) 2נספח ג'(
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 הזמנה להציע הצעות
   מקרקעין מתן שירותי שמאות

  ומועדים  כללי .1

מתן שירותי להצעות  אתבז ה") מזמינהמועצהרון (להלן: "שההמועצה האזורית לב  1.1
לתכנון ולבניה לב השרון (להלן:  למועצה ולוועדה המקומיתמקרקעין שמאות 

זה על נספחיו לרבות חוזה  הליך, וזאת בכפוף לתנאי ")הוועדה המקומית"
 ".המזמינותיכונו להלן: "בצוותא המועצה והוועדה המקומית  ההתקשרות.

בתשלום  זוכה בהליך תעשה במתכונת של "ריטיינר"עם ה המועצההתקשרות 
בלעדיות במתן השירותים למזמינות, כאשר יובהר כי לזוכה לא תינתן  .חודשי קבוע

למזמינות שיקול דעת בלעדי להחליט על מסירת עבודות מעת לעת לגורמים שאינם 
 הזוכה.

. יני המכרזיםואינה כפופה לד הזמנה זו להציע הצעות אינה בגדר מכרז 1.2
ו/או משתתף" (להלן: " לנהל מו"מ עם מי ממשתתפי ההליך המועצה רשאית

  . הבלעדי הולפי שיקול דעת לפי ראות עיניהביחס להצעתם הכספית,  ")מציע"
ההליך בכל שלב שהוא ולהחליט על פרסום הליך חדש  רשאית לבטל אתהמועצה 

במקרה בו אף אחת  לרבותאו לפעול בכל דרך אחרת לאחר ביטול ההליך, 
לפי מכל סיבה שהיא, והכל  -ועצהלא תהיה לשביעות רצון המהכשרות מההצעות 

מבלי שתעמוד למי מהמשתתפים טענה או דרישה כלשהי הבלעדי ו השיקול דעת
  כלפיה.  

מקרקעין  שמאיוע"י  ע"י המשתתף עצמויעשה  מזמינותמאות למתן שירותי הש 1.3
 בדרישות המפורטות להלן.עומדים אשר המועסקים ע"י המשתתף 

אשר  ושמאי מסוים בתאגיד או במשרדכל פרטי הצעתו בעל המשתתף לנקוב ב
, לרבות המשתתף עצמו ככל שמדובר מיועד לספק את שירותי השמאות למזמינות

"). "השמאי המיועד(להלן:  שאינו תאגיד ביחיד

  
  

  2016/1 מס' הליך פומבי
  נספח א'

  הזמנה להציע הצעות   
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 ולספק ,להוכיח את עמידת כל שמאי מיועד בתנאי ההליךהמשתתף  על
אסמכתאות ביחס לכל שמאי מיועד.  

ריכוז מועדים  1.4

  12:00שעה ב 16.623.' היום   מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

  12:00שעה ב 3.7.16יום א'   מועד אחרון להגשת הצעות 

לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  המועצה רשאית
. הודעה בדבר שינוי הבלעדי השיקול דעת, לפי המועד האחרון להגשת ההצעות

  .רכש את מסמכי ההליךתימסר לכל מי שהמועדים האמורים 

  בהליךלהשתתפות מוקדמים תנאים  .2

במועד  אשר ,זה יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל בהליךרשאים להשתתף 
  .תנאים המפורטים להלןכל הגשת ההצעות עומדים ב

שמאי מקרקעין (לרבות המשתתף עצמו, (שני)  2לפחות המשתתף מעסיק במשרדו  2.1
אשר ישמשו כשמאים מיועדים לצורך מתן ככל שההצעה מוגשת ע"י יחיד), 

 שנים בעריכת שומות מקרקעין(שבע)  7של לפחות  ותקבעלי השירותים למזמינות, 
  . (כל שמאי מיועד בפני עצמו)

ם המיועדים והשמאי במועד הגשת ההצעות המשתתף (לרבות כל מי ממשרדו) 2.2
אינם מייצגים, במישרין או בעקיפין, כל גורם שהוא בהליכים משפטיים או  מטעמו

שאינם משפטיים, כנגד מי מהמזמינות. יצוין כי כל הליך שאינו חלוט ייחשב כהליך 
בו מתקיים ייצוג כאמור.  

בעבירה  ולא הורשע , בעלי השליטה בו, מנהליו וכל שמאי מיועד מטעמוהמשתתף 2.3
שהתיישנו בהתאם  הרשעותאו בעבירה בנושאים פיסקאלים, למעט מה קלון שיש ע

. 1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א קלהוראות חו
רשום בפנקס שמאי חבר בלשכת שמאי המקרקעין בישראל, מיועד השמאי ה 2.4

הוא בעל רישיון , ו2001-לחוק שמאי מקרקעין, תשס"א 6המקרקעין, כאמור בסעיף 
 . ק בתחוםלעסותקף 

(לרבות המשתתף עצמו ככל  להוכיח את עמידתו של כל שמאי מיועדעל המשתתף 
 בתנאי זה. , בפני עצמו,שמדובר ביחיד)
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שומות  (מאתיים) 200לפחות כל שמאי מיועד וחתם ערך , 2015 - 2014מהלך השנים ב 2.5
ם ו/או גופים ציבוריי רשויות מקומיות ו/או ועדות לתכנון ולבניהמקרקעין עבור 

 .אחרים
אחד מיועד לעניין סעיף זה, יובהר כי ככל ששומה נערכה ונחתמה ע"י יותר משמאי 

  . לצורך מניין השומותהמיועדים  ניתן לשייכה לשני השמאים
שומות המקרקעין שנערכו ונחתמו ע"י השמאי המיועד,  נייןעוד יובהר כי לעניין מ

במסגרת אף שלא השמאי המיועד וחתם ניתן אף להסתמך על שומות שערך 
  העסקתו אצל המשתתף דווקא. 

(לרבות המשתתף עצמו ככל  על המשתתף להוכיח את עמידתו של כל שמאי מיועד
בתנאי זה. , בפני עצמו,שמדובר ביחיד)

חברת ביטוח של של בנק בישראל או  אוטונומיתיצרף להצעתו ערבות  שתתףהמ 2.6
 ₪ 10,000 שלע"ס , צעותלהזמנה להציע ה )4כנספח א'(בנוסח המצורף  ,בישראל

שקלים חדשים). עשרת אלפים (ובמילים: 
  . 3.11.16 יוםלעל הערבות להיות בתוקף עד 

בלתי מוגבלת היה ות, בלבד המועצהלטובת ו הערבות תהיה על שמו של המשתתף
 .ימים ממועד הדרישה 14וניתנת למימוש בכל עת עד 

: מובהר כי
מציע, להאריך את תוקף המועצה תהא רשאית, בהודעה שתימסר ל 2.6.1

, עד ם לבחירת זוכהההצעה ואת תוקף הערבות, עקב התמשכות הליכי
שתתף מתחייב לשתף המ .הליךלקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה ב

. מציע שיסרב להאריך את פעולה ולהאריך את תוקף הערבות על חשבונו
 ועצה תהיהערבותו מעבר למועד תוקף הערבות, תיפסל הצעתו והמתוקף 

אחר אשר הסכים לבקשה  שתתףלהמשיך בהליך ולבחור בהצעת מרשאית 
, והכל מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר הנתון להארכת תוקף הערבות

  . למזמינות
 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.  

המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון בכל אחד מהמקרים  2.6.2
הבאים:

בערמה, בתכסיסנות או  הליךהג במהלך הנ שתתףכל אימת שהמ  )א(
בחוסר ניקיון כפיים.
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מידע מטעה או מידע מהותי  למועצהמסר  שתתףכל אימת שהמ  )ב(
בלתי מדויק.

לאחר חלוף המועד  הליךחזר בו מההצעה שהגיש ל שתתףאם המ  )ג(
האחרון להגשת ההצעות.

, לא פעל לפי ההוראות הליך, אחרי שנבחר כזוכה בשתתףאם המ  )ד(
. בהסכםיצירת ההתקשרות  לשם יךהלהקבועות ב

מובהר, כי חילוט הערבות לא יגרע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל 
נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ההפרה כאמור.

לפי  -(ישירות או לבנק ערבותו תוחזר לו- שהצעתו לא זכתה משתתף 2.6.3
מועד משלוח ההודעה בכתב סמוך לב )הבלעדי של המועצה השיקול דעת

באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם  נה המזמינותשתית
  זוכה, .  ה
ערבות התוחזר לו  - ")הזוכה(להלן: " בהליךשנקבע כזוכה שתתף מ

המצאת אישור על קיום חתימתו על ההסכם, שהגיש עם הצעתו לאחר 
ו/או הדין.  הוראות ההליךביטוחים ויתר המסמכים אשר עליו להגיש לפי 

קשרותעיקרי ההת .3
, כפי מיועדבאמצעות שמאי  מזמינות שירותי שמאות מקרקעיןיספק להזוכה  3.1

או הוועדה המקומית, לפי צרכיהן ובהיקף הנדרש ו/שיידרש מעת לעת ע"י המועצה 
  להן.

לא  .מינימאלי או מקסימאלי ,המזמינות אינן מתחייבות להיקף שירותים כלשהו
, לרבות טענה ביחס להיקף העבודה תשמע כל טענה או דרישה כלפי מי מהמזמינות

הזוכה מחויב לבצע כל עבודה שתידרש ממנו במסגרת . על עומס עבודה
 ההתקשרות.

 ").תקופת ההתקשרותחודשים (להלן: " 12לתקופה של  תהיה ההתקשרות  3.2
את תקופת  להאריך הבלעדי, הלפי שיקול דעת ,זכות הברירה (אופציה) למועצה 3.3

תקופת כל אחת (להלן: " חודשים 12 עדנות ב ,ההתקשרות בתקופות נוספות
יום לפני תום תקופת  30דעה על כך בכתב לפחות "), בכפוף למתן הוהאופציה

 .חודשים 60ההסכם, ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על 
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את להביא  ,ומכל סיבה שהיאבכל עת  ת המועצה,רשאילמרות האמור לעיל,  3.4
. ניתנה הודעה יום מראש 60, זוכהלעל כך  לידי גמר על ידי הודעה בכתבההתקשרות 

(בכפוף לתשלום  כך בשלכל טענה תסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד לזוכה כאמור 
 . סיום ההתקשרות)ידו עד ל-התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על

קשרות הנם כמפורט בהסכם ההתקשרות, נספח ג' פירוט השירותים ויתר תנאי ההת 3.5
 לחוברת ההליך. 

 אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .4
על המשתתף לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

 חתום ע"יתצהיר  - לעיל 2.5-ו 2.2, 2.1לעניין תנאי ההשתתפות האמורים בסעיפים  4.1
להזמנה להציע  1על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א', מורשה חתימה של המשתתף

הכולל:, הצעות

ספק ומיועדים למקרקעין המועסקים ע"י המשתתף השמאי  מידע אודות 4.1.1
; למזמינותשירותי שמאות 

; עריכת שומות מקרקעיןב כל שמאי מיועדפירוט הוותק של  4.1.2

;הצהרה על היעדר ייצוג כנגד מי מהמזמינות 4.1.3

, בעריכת שומות מקרקעין במהלך כל שמאי מיועדפירוט ניסיונו של  4.1.4
.2015 -ו 2014השנים 

 בהתבסס עליינתן ניקוד איכות או יתרון כלשהו למציע  לאכי  : יצויןהבהרה 
שמאים מיועדים אשר  4 -2מספר רב יותר של שמאים מיועדים. לפיכך, די בהצגת 

 ייעודו לספק שירותים למועצה. 
היעדר הרשעות או חקירות חתום ע"י מורשה חתימה של המשתתף בדבר תצהיר  4.2

 2על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א', ליבעבירות נושאות קלון ו/או בנושא פיסקא
 לעיל.  2.3, להוכחת עמידה בתנאי ההשתתפות האמור בסעיף להזמנה להציע הצעות

  
 

 - לעיל 2.4שמאי מיועד בתנאי ההשתתפות האמור בסעיף כל להוכחת עמידתו של  4.3
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 שמאיחברות בלשכת  תעודת של מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" צילום 4.3.1
בישראל;  מקרקעין ה

על רישום רישיון המעיד  של מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" צילום 4.3.2
.בפנקס שמאי המקרקעין בישראל

, אודות המשתתף עצמו ו/או אודות שמאים מיועדים המלצות מלקוחות המשתתף 4.4
למקרקעין בקשר לשומות שערכו  להזמנה להציע הצעות 6בנוסח הקבוע בנספח א'

, לצורך קביעת ניקוד האיכות של אזורית) במגזר הכפרי בלבד (קרי, בתחום מועצה
משרדי ממשלה,  ,רשויות מקומיות, ועדות תו"ב -לעניין זה, "לקוחות" המשתתף.

 רמ"י.
, היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצהמורשה חתימה של המשתתף בדבר  הצהרת 4.5

 . להזמנה להציע הצעות 3על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א'
על גבי הנוסח  חתום ומלא בכל פרטיו, יגוד עניינים,טופס השאלון למניעת חשש לנ 4.6

  .להזמנה להציע הצעות 5המצ"ב כנספח א'
על כל שמאי מיועד למלא טופס שאלון כאמור (יש לשכפל את המסמך כמספר 

 העותקים הדרושים) ועל המשתתף לצרף את כל השאלונים החתומים. 
ת ב(ב) לחוק עסקאו2 בהתאם לסעיףעל קיום דיני עבודה, תצהיר מטעם המשתתף  4.7

להזמנה להציע  4על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א', 1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 
 .הצעות

להזמנה  7המצורף כנספח א' בנוסח, לעיל 2.3ערבות אוטונומית כמפורט בסעיף  4.8
  .להציע הצעות

 .1975 -תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 4.9
ק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם לחוק אישור על ניהול פנקסים כחו 4.10

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 לפי העניין. –של התאגידהעתק תעודת התאגדות  צילום ת.ז./ 4.11
  .העתק שובר רכישת מסמכי ההליך 4.12
  זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. על אישור  -ככל שהמשתתף הוא תאגיד 4.13
  – חוברת ההליך על כל חלקיה 4.14

  ; בדף הראשון להסכם במקום המיועד לכך ל המשתתף למלא את כל פרטיוע  )א
באמצעות מורשי  ההליךבחוברת לחתום בתחתית כל עמוד על המשתתף      )ב

 המשתתף;  בצירוף חותמתהחתימה ו
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 וחותמתות מורשי חתימה חתימה מלאה (חתימעל המשתתף לחתום      )ג
ע"י ות החותמים זהבתוספת אישור שבסוף ההסכם ) בדף החתימות המשתתף

  עו"ד/ רו"ח.
ההסברים ונספחי ההבהרות, דפי התשובות,  כלעל המשתתף לצרף להצעתו את  4.15

וכל מסמך אחר שעליו להגיש בצירוף השינויים שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, 
באמצעות חתימת מורשי  כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דףלהצעתו, 

  .החתימה וחותמת המשתתף

ברת ההליךרכישת חו .5
בכל מקרה, אף במקרה של  (שלא יוחזר ₪ 500 סך שלעבור  ,ניתן לרכוש ההליךאת מסמכי 

בצומת בני דרור, האזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,19.6.16החל מיום  ,)ביטול ההליך
 .09-7960206, טלפון: 08:00-14:00, בשעות אתי לויאצל גב' 

 קודם לרכישת(ללא תשלום)  הזמנה להציע הצעותהמסמכי בלעיין  כל המעוניין בכך רשאי
אין להגיש מובהר כי , עצה או באתר האינטרנט של המועצה, במשרדי המומסמכי ההליך

  . הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט

  אופן הגשתה ההצעה ו .6
להזמנה להציע הצעות,  ב'כנספח המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב  6.1

.ידו-המבוקש על החודשישכר הטרחה ביועד לכך וינקוב במקום המ
לחודש (לא כולל  ₪ 18,000הצעת המשתתף לא תעלה על סך של 

ן חבימע"מ). הצעה אשר תעלה על הסך האמור תפסל על הסף ולא ת
  כלל. 

הצעת שכר הטרחה תנקוב בסכומים ללא מע"מ.  
כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  6.2
ימים מהמועד (מאה ועשרים)  120 לפחות לתקופה שלתהא בתוקף  הצעת המשתתף 6.3

. המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה האחרון להגשת הצעות
.ההליכיםעד סיום ערבות הו

צהיר שערך את כל הבדיקות י שהכל משתתף המגיש הצעה בהליך ייחשב כמ 6.4
מסמכי  שברשותו נמצאים כלהנדרשות לטעמו ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי 

והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  ההליך
  . זוכההצעה העפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ השירותיםלספק את 
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הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבור כלל הצעה ה ימחיר 6.5
פק, מוצהר כי מחירי ההצעה השירותים שהזוכה יספק למזמינות. למען הסר כל ס

ו/או , הכרוכות וללא יוצא מהכלל ההוצאות, מכל מין וסוג שהואכוללים את כל 
הוצאות נסיעה, הוצאות עלויות שכר, הנובעות ממתן השירותים למזמינות, לרבות 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל  .זמן וכד'ביטוחים, ביטול משרדיות, הדפסות וצילומים, 
, ולא תעמודנה לו טענות עבור השירותים שיספק למזמינות יעתוספת לתמורה שהצ

ביחס לתמורה. כלשהן או דרישות 
, כפי שנמסר לו על על גבי הסט המקורי של מסמכי ההליךיגיש את הצעתו שתתף המ 6.6

 .לבצע כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא מבליידי המועצה, 
הפרטים  הוספת(למעט  ההליךי שהוא, במסמכסוג שינוי, מכל שתתף המערך 

רשאית,  המועצה) תהא במקומות המיועדים לכך במסמכי ההליךהנדרשים ממנו 
מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש 

לא התייחסה כלל  המועצהלתקן את הצעתו. בכל מקרה (גם אם שתתף הממ
הליך כפי הצדדים הנוסח של מסמכי הלשינויים ו/או הסתייגויות כאמור) יחייב את 

כי  שתתף. הודיעה המועצה למבמועד האחרון להגשת הצעות ועצהשנקבע ע"י המ
ספק את ו/או ל הסכםהיא מתעלמת מההסתייגות, וסרב הוא לחתום על ה

 ועצהוהמ שתתף, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו של המהליךנשוא ההשירותים 
ערבות הבנקאית., בין היתר, לחלט התהיה רשאית

של מסמכי ההליך, בחתימת מורשי החתימה וחותמת יחתום על כל דף שתתף המ 6.7
לתיבת  ההמסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפכלל , ישים את המשתתף

ולא  בלבד ההצעות תוגשנה במסירה אישית. המפורטת להלןבכתובת המכרזים 
באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

בשעה  3.7.16 -ה ,א'זה הינו יום  להליךשת הצעות המועד האחרון להג 6.8
12:00. 

רשום יש ל, בה הצעת המשתתף על כל מסמכיהוהמעטפה הסגורה על 
לתיבת ולהגישה "הליך פומבי לבחירת שמאי מקרקעין" בלבד, 

. המועצה בצומת בני דרורמזכירות המכרזים של המועצה, הנמצאת ב
בת המכרזים במועד זה, מכל סיבה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתי המועצה

שהיא.

 בחינת ההצעותאופן  .7
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מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק "שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה" שלהלן,  7.1
בחינת ההצעות תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן: 

   ההצעות פתיחת -שלב א' 7.1.1
כל של הליך יפתחו וההצעה הכספית המעטפות שהוגשו במסגרת ה

 תירשם לפרוטוקול. משתתף
   הליךבדיקת עמידה בתנאי ה - שלב ב'  7.1.2

לאחר פתיחת המעטפות תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי 
ובחינת צירוף המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרשים.  ההשתתפות

יובהר למען הסר ספק, כי במידה שבשלב מאוחר יותר ימצא כי הצעה 
, מכל סיבה שנבדקו בשלב זה פותהשתתכלשהי אינה עומדת בתנאי ה

  רשאית לפסול את ההצעה גם בשלב מאוחר יותר.  המועצה תהיה שהיא,

  נקודות 50 – ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה - שלב ג' 7.1.3
  בשלב זה תנוקדנה ההצעות עבור רכיב איכות ההצעה, כמפורט להלן. 

נקודות  35 -הצעה שניקוד האיכות שלה יהיה נמוך מ
ולא יימשך הדיון בה. תפסל 

איכות בכדי לגרוע משיקול דעתה הכללי של ודגש כי אין במתן ניקוד י
  על ההצעה הזוכה. המועצה בבואה לבחור

  .מטעם המועצה ייעודיניקוד האיכות של כל הצעה ייבחן ע"י צוות 
לפי  -המשתתפים יוזמנו לראיון אישי, עם או בלי השמאים המיועדים

על המשתתפים להתייצב לריאיון במועד . עודיהיישיקול דעת הצוות 
  שנקבע לשם כך.

  

ניקוד  ניקוד אופן ההוכחה  אמת המידה  מס.
 מקסימלי

מספר המלצות חיוביות שיגיש המשתתף מאת    .1
שומות מקרקעין  10עבורם ערך לפחות  לקוחות
בקשר למקרקעין במגזר הכפרי בלבד  חתומות

  בתחום מועצה אזורית)!מקרקעין (קרי, 
רשויות מקומיות, ועדות  -ניין זה, "לקוחות"לע

  משרדי ממשלה, רמ"י.  ,תו"ב

להזמנה להציע 6נספח א'
   הצעות

  נק' 4 המלצה אחת=  
 נק' 6המלצות=  4 - 2
  נק' 8 =המלצות 9 - 5

 =המלצות 10לפחות 
 נק' 10

 נק' 10
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ניקוד  ניקוד אופן ההוכחה  אמת המידה  מס.
 מקסימלי

  
התרשמות כללית  ראיון אישי     .2

מהמשתתף סובייקטיבית ו
ומצוות השמאים 

, ים המוצע מטעמוהמיועד
לרבות ניסיונם בעבודות 

במגזר הכפרי, איכות 
 .  עבודתם וכיו"ב שיקולים

 נק' 40 . נק' 40עד 

   נקודות 50 –ניקוד ההצעות עפ"י המחיר המוצע  - שלב ד' 7.1.4
או מספר לערוך סבב  (אך היא אינה חייבת) ועצההמ רשאיתבשלב זה 

המחיר הנמוך התמחרות בין המשתתפים או חלקם, תוך הצגת סבבי 
הצגת המחיר בו מעוניינת המועצה לקבל את תוך ביותר שהתקבל ו/או 

מחויבים להצעתם המשתתפים יהיו במסגרת ההתמחרות השירותים. 
  ה בלבד.הוזילרשאים לויהיו כרף עליון המקורית 

המשתתפים מתבקשים להקפיד שלא להגיש הצעות הגבוהות ממחיר 
  המקסימום. 

תנוקדנה עפ"י המחיר המוצע ע"י כל משתתף, ות הסופיההצעות הכספיות 
  :כמפורט להלן

  ודות.נק 50-ההצעה בעלת המחיר המוצע הנמוך ביותר תזכה ל
  יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי עפ"י המשוואה שלהלן:

  ותר]בי[גובה ההצעה בעלת המחיר המוצע הנמוך 
   _________________________________      X    50 [גובה ההצעה הנבדקת]    נקודות    

  
  
  
  

  קביעת ההצעות הטובות ביותר בהתאם לאיכות ולמחיר ההצעה - שלב ה' 7.1.5
בשלב זה יבחן סך כל הנקודות של כל הצעה כשרה שעברה את השלבים 

הקודמים. 
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יקבע את  הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות עפ"י האמור לעיל,
  .ההליךהוגשו במסגרת  דירוגה של כל ההצעה ביחס ליתר ההצעות אשר

 . לעיל יערכו במקביל 7.1.4 -7.1.2מובהר ומודגש כי השלבים המפורטים בסעיפים 
לעיל בכדי להצביע על סדר  7.1.4 -7.1.2אין בסדר הצגת השלבים בסעיפים 

, והמועצה ביחס לשלבים אלההמועצה ע"י כרונולוגי כלשהו בבדיקת ההצעות 
  . אה לה ולשוב ולבחון אותם לפי הצורךרשאית לבחון שלבים אלו בסדר הנר

ו/או ניתוחי מחיר לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו  רשאית המועצה 7.2
ו/או  םו/או מסירת םהשלמתו/או  מסמכים הוספת ו/אוו/או פרטים נוספים 

ו/או  המועצהלפי דרישת  מסמכים שלא צורפו להצעה, והכלביחס לרבות  ,נםתיקו
 .מי מטעמה

להסיק מסקנות לפי  עצהומ, רשאית ההמועצהלשתף פעולה עם שתתף אם יסרב מ
 מטעם זה בלבד.  ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

  להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשאית  המועצה
לפסול הצעה של משתתף אשר המועצה אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של 

  . לפי שיקול דעתה הבלעדי נדרשים להצעתו,ה לא צירף איזה מהמסמכים

לגלות פרטים מלאים מהמשתתף לדרוש  המועצהבנוסף לכל האמור לעיל, רשאית  7.3
ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, מצבו הפיננסי, 
או של בעלי עניין בו וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו וכן לבקש כל 

אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר. 

תעשה כל שימוש, כפי  המועצהבהגשת הצעתו נותן המציע מראש את הסכמתו כי  7.4
, בפני כל גוף, אשר עימו ציגתשתמצא לנכון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת 

ים שתתפו/או בפני מ מתן השירותים מכח ההליךו/או ל הליךבקשר בנוגע ל תהיה
ו את ההצעות בשלמותן. אחרים, חלקים מהצעות א

לבקש  הוארשאי יידרש לספק ניתוחי עלויות  שמשתתףככל על אף האמור לעיל, 
סוד מסחרי של מגיש ישמרו כהנתונים האמורים בכתב במועד מסירת המידע ש

  . , והמועצה תחליט בבקשתו לפי שיקול דעתהההצעה

תות כל מידע רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לברר אמי המועצה 7.5
מול כל גורם שהיא , ובכלל זאת באמצעות בירורים משתתףהו/או הצהרה לגבי 

, נותן בזאת הסכמתו בהליך, בהגשת הצעתו מוצאת רלוונטי לצורך העניין. המשתתף
לבירורים כאמור. 
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 בבחירת הזוכה המועצהשיקולי  .8
לקבל כל  לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או המועצה אינה מתחייבת 8.1

הצעה שהיא בכלל. 
בלתי סבירה בשל נראית בעיניה כלא להתחשב כלל בהצעה שש המועצה רשאית 8.2

, ההליךמחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי 
מונע הערכת ההצעה כנדרש.  המועצהבאופן שלדעת 

באים:רשאית לשקול את הנתונים ה המועצהלשם בחירת ההצעה הזוכה,  8.3
  ההצעה. ניקוד 8.3.1
 אמינותו, ניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודתו של המשתתף. 8.3.2
הוועדה ו/או  המועצהניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם  8.3.3

ו/או רשויות  מועצהחברות בבעלות ההמקומית לתכנון ולבניה ו/או 
  וגופים אחרים.

  חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. 8.3.4
  

בעלת , בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה המועצהולים אלו רשאית על בסיס שיק
 ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל. הניקוד הגבוה

לפי ככל ש, המשתתף מצדלפסול הצעה בשל חשש לניגוד עניינים  המועצה רשאית 8.4
ריפוי, וזאת אף אם הצעת - אינו ברחשש זה  ועצההבלעדי של המ השיקול דעת

אלמלא החשש האמור לניגוד  בעלת פוטנציאל ממשי לזכייה בהליךהמשתתף כשרה ו
. עניינים

,  מכל סיבה הליך בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכהלבטל את ה המועצה רשאית 8.5
לא . למשתתפים ובכלל שתתפיםללא צורך במתן הסבר למו השהיא, לפי שיקול דעת

ר כי גם במקרה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. למען הסר ספק מובהעמוד ת
.מסמכי ההליךהסכום ששולם על ידם עבור שתתפים כאמור לא יוחזר למ

לטעמה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  המועצה 8.6
יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה 

יות, קשרים בין חברות בנות קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אח
וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם 
ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא 

ההליך.אחר כל דרישות 
דין.  על פי כל המועצהאמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של באין  8.7
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הוצאות .9

, וובהשתתפות ב להליךל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה כ 9.1
או הליך ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי ה

למען הסר ספק מובהר, כי המציע לא יהיה זכאי לכל הארכתה, תחולנה על המציע. 
זה וזאת גם במקרה  הליךשם הגשת הצעה בהחזר או תשלום עבור הוצאות שהוציא ל

  מכל סיבה שהיא. הליךבו בוטל ה

, לכיסוי העלות הכרוכה למועצה עיון במסמכי ההצעה הזוכה יעשה תמורת תשלום 9.2
בו. 

  הבהרות ושינויים .10

ו/או אם הוא מעוניין לשאול שאלות הבהרה  ההליךמצא משתתף סתירה בין מסמכי  10.1
, 20.6.16ב' עד ליום  ,בלבד WORDבקובץ  תב,ו/או שאלות טכניות, יפנה אותן בכ

eti@lev-hasharon.com. : דוא"ל, באמצעות הגב' אתי לוי לידי 
  . 7960206-09טלפון באחריות המשתתף לוודא הגעת פנייתו ליעדה, באמצעות 

אשר נרשמו בעת קבלת מסמכי  משתתפיםלכל ה צויופ המזמינות השאלות ותשובות 10.2
.ההליךו חלק בלתי נפרד ממסמכי ויהו, ככל שניתן, ההליך

אין ולא יהיה להם  ע"י כל גורם שהוא, פה,-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.3
. ועצההמכל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

שינויים בכל עת לבצע המועצה רשאית הליך עד למועד האחרון להגשת הצעות ב 10.4
. משתתפיםתשובה לשאלות או ב ה, ביוזמתהליךותיקונים במסמכי ה

ועל  ההליךיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  ועצה/ הודעות המ התשובות / ההבהרות 10.5
בתחתית כל עמוד בחותמת  לצרפם להצעתם כשהם חתומים על ידם המשתתפים

. המשתתף ובחתימת מורשי חתימתם

שמירת זכויות .11
צורך הכנת אלא ל ההליך,המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  11.1

זה.  בהליךוהגשת הצעה 
המועצה תהיה זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו 

.בהליך
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  הודעה על זכייה וההתקשרות .12
עם קביעת הזוכה, תודיע על כך המועצה לזוכה.   12.1
שייקבע על ידי המועצה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו מועד עד ל 12.2

ולרבות , לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ההליךהתאם למסמכי להמציא ב
ערבות ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.

לעיל, תוך התקופה  12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  12.3
יותר מהמסמכים, אשר  האמורה בהודעת המועצה ולרבות אם לא המציא אחד או

לבטל את  המועצה תהיה רשאיתעליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, 
 . כפיצוי קבוע ומוסכם מראשע"י המשתתף זכייתו, ולחלט את הערבות אשר הוגשה 

 ועצהמה לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותאין באמור לעיל בכדי 
יות הזוכה. נוכח הפרה זו של התחייבו
או לבטל את  בהליך מבין משתתפיולקבוע זוכה אחר  המועצה תהיה רשאית

על פי  ועצהת הממכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי, והכל מבלי לגרוע ההליך
ו/או על פי כל דין.  וראות ההליךה

סמכות שיפוט .13
ההסכמים  זה ובכלל זה ליישום להליךסמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים 

  הנובעים ממנו, היא של בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

  

  
  בכבוד רב,

  עמיר ריטוב   
  ראש המועצה האזורית 

לב השרון
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  תצהיר מידע אודות המשתתף והשמאים המיועדים במשרדו
זהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהו

  וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
  "). המשתתף"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ (להלן:

  . המשתתףמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני

ואשר המשתתף יעמיד לטובת המזמינות  מספר השמאים אשר עומדים בתנאי ההשתתפות .1
, שפרטיהם ____ שמאים הנו ,לצורך מתן שירותי שמאות מקרקעין, ככל שיוכרז כזוכה

 :להלן
  מס' רישום   מס' ת.ז.   שם מלא

בפנקס שמאי 
  המקרקעין

  ותק 
(בשנים) 

בעריכת שומות 
  מקרקעין

מספר שומות המקרקעין 
 -2014בשנים שערך השמאי 

/ ועדות עבור רשומ"ק 2015
לתכנון ולבניה/ גופים 

  ציבוריים אחרים
          
          
          
          
          
          
          

  
הריני מצהיר בזאת, כי במועד הגשת ההצעות המשתתף, השמאים המיועדים וכל מי ממשרד  .2

המשתתף אינם מייצגים, במישרין או בעקיפין, כל גורם שהוא בהליכים משפטיים או שאינם 
מי מהמזמינות. לעניין הליכים משפטיים ידוע לי שכל הליך שאינו חלוט  משפטיים, כנגד

ייחשב כהליך בו מתקיים ייצוג כאמור.


  1/ 2016מס'  הליך
  )1נספח א'(
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  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
  

           ____________________ 
  מה חתי                      

  
  אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  __,, מ.ר. _______אני הח"מ ______________, עו"ד
מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 
/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

  התצהיר דלעיל. הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 
  

           ____________________ 
  חתימה                       
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  היעדר הרשעות בעבירות נושאות קלון ו/או בנושא פיסקאליתצהיר 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

  היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי א
  "). המשתתף"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ (להלן:

  . המשתתףמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני

המזמינות  המשתתף, בעלי השליטה בו, מנהליו וכל שמאי מיועד מטעמו לצורך התקשרות עם .1
לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושאים פיסקאלים, למעט הרשעות 

 .1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"אחוק שהתיישנו בהתאם להוראות 
, על הצהרתי נסמכת על בדיקה שערכתי בפועל וידוע לי שהמזמינות יסתמכו על תוכן הצהרתי .2

.כל הכרוך בכך
  תימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן ח .3
  

           ____________________ 
  חתימה                       

  
  אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד
__ מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  
           ____________________ 

  חתימה                       
  
  
  

  1/ 2016מס'  הליך
 )2נספח א'(
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  דר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה הצהרה בדבר הע
  לכבוד

  מועצה אזורית לב השרון
  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון

  ג.א.נ.,
בשם הצהרה זו נותן  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ .1

מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת  , והנני")המשתתף"  __________________________ (להלן:
 המשתתף.בשם צהרה זו ה

וכי בחנתי בעצמי את הוראות הסעיפים  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים הובאוהריני מאשר כי  .2
 :בנוסח העדכני ביותר

 , הקובע כדלקמן: 1958-ב(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח89סעיף           .2.1
שיש אחד האמורים חלק העולה על עשרה  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או אחוזים בהונו או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

רשויות עניינים של נבחרי ציבור בניגוד (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת 12כלל  .2.2
  המקומיות, הקובע כדלקמן:

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:  "חבר
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –לעניין זה, "חבר מועצה" 

  )(ב)".1(2- )(ב) ו1(1(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 , הקובע כדלקמן:1958- (מועצות אזוריות), תשי"ח לצו המועצות המקומיות 59סעיף  .2.3
זוגו, סוכנו או - "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 
של עובדי המועצה ופרט פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו 
א(ב) 89יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 לגבי חברי המועצה".
מבקש להודיע ולהצהיר הנני ובשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, בהתאם לכך  .3

  כי:
בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .3.1

 שותף.

  1/ 2016מס'  הליך  
  )3נספח א'(
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אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .3.2
הל או עובד בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנ

  אחראי בו.
  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. .3.3

ערבות, אשר הגשתי במצורף ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי וכן לחלט את ה .4
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. להצעתי

 זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה .5
) לצו המועצות 3ב(ב)(89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפיהן המועצה ברוב של 1958-המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח
 שומות.ב(א) לצו ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו בר89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

  
  

____________________                ____________________                     ____________________ 
  ימה חת                                                           מלא  שם                                                      תאריך              
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  תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה 
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:
  "). המשתתף"  __________ (להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם ________________

  . המשתתףמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני
 –" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכיחוק עסקאות גופים ציבוריים" (להלן: 1976
  אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת 1987 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
, גם עבירה על 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 

  הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

  )במשבצת המתאימה Xסמן (

 ת עד למועד האחרון להגשת ביותר משתי עבירו לא הורשעוובעל זיקה אליו  המשתתף
  .")הגשההמועד להלן: "( בהליךההצעות 

 לפה שנה אחתוחביותר משתי עבירות    בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 
  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות    בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 
  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  
  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

           ____________________ 
  חתימה                       

  אישור עורך דין
מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד

מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
           ____________________ 

חתימה                       

  1/2016 מס' הליך
  )4נספח א'(
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  שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים
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   המלצותטופס 
ע"י הגורם תחתיו בוצעו עבודות השמאי ברשות המקומית/ ועדת תו"ב/ משרדי  ההמלצה תחתם* 

  ממשלה/ רמ"י
  לכבוד

  אזורית לב השרוןה צמוע
  ג.א.נ, 

  המלצה על שמאי מקרקעיןהנדון: 
), "השמאי"(להלן: ______________ _________אני החתום מטה מאשר בזה כי שמאי המקרקעין 

שומות מקרקעין לגבי מקרקעין במגזר  גוף הממליץ)ה__________________ (שם  -ערך וחתם עבורנו
להבדיל למשל ממקרקעי עירייה או  ,כלומר ביחס למקרקעין שבתחומי מועצות אזוריות בלבדהכפרי (

  , כמפורט להלן . מועצה מקומית)
הריני מאשר כי עבודת השמאי בוצעה לשביעות תחתיו בוצעו עבודות השמאי, כבעל התפקיד הרלוונטי ש

  רצוננו המלאה. 
  מס' שומות מקרקעין שערך השמאי ביחס למקרקעין במגזר הכפרי בלבד כאמור לעיל: _______ שומות. 

  :להלן פירוט ביחס לשומות

שם המועצה האזורית   גוש/ חלקה 
בתחומה מצויים 

  המקרקעין

חוות דעת מועד חתימת 
  השמאי 

של הגוף הצורך 
הממליץ בחוות דעתו 
של השמאי ביחס 

  למקרקעין

        

        

        

        

        

        

  1/ 2016מס'  הליך
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תסתמך על הפרטים האמורים בהמלצה זו, ולפיכך אני מבהיר כי ידוע לי שהמועצה האזורית לב השרון 

  . הנתונים נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים
  
  :הממליץרטי פ

_______________              _______________                     _______________    
  סלולארי/טלפון                 בגוף הממליץ תפקיד                             שם ושם משפחה  
  

___________________    __________________        
  וחותמת חתימת              תאריך      
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  נוסח ערבות אוטונומית
  לכבוד

  ")המועצהמועצה אזורית לב השרון (להלן: "
  ג.א.נ.,

  _____________________________  מספר אוטונומיתערבות 
) אנו ערבים "המבקש"ח.פ. _______________ (להלן: ת.ז./על פי בקשת __________________  

שקלים חדשים) (להלן:  עשרת אלפיםש"ח (במילים:  10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של בזה 
, מתן שירותי שמאות מקרקעין/_____ ל16מס'  בהליך) וזאת בקשר עם השתתפותו "סכום הערבות"

  וחוזה ההתקשרות במסגרתו. הליךולהבטחת מילוי תנאי ה
יום מיום  14כום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך כל סבהתאם לדרישתכם  לכם אנו מתחייבים לשלם

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך 

  וד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ
  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

  ועד בכלל 3.11.16ליום  תישאר בתוקפה עדערבות זו 
  לא תענה. 3.11.16יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 3.11.16 לאחר יום
  בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה 

  דרישה בפקסימיליה, במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
  

         בנק / חברת ביטוח:                                                       תאריך:
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   תףהמשתהצעה והצהרת 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

            לכבוד
  מועצה אזורית לב השרון

  ג.א.נ., 
  מתן שירותי שמאות מקרקעין  1/ 2016הליך פומבי מס' : הנדון

, מצהירים ומתחייבים בזה הליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ה
  לקמן: כד

על פרטיהם ללא יוצא מן  הליךהננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה .1
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל 
הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את 

כנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם הצעתנו. לא הסתמ
, אלא על האמור הוועדה המקומית ו/או מי מטעמןשנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או 

 ההליךו מסכימים לכל האמור במסמכי בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנ הליךבמסמכי ה
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי 

 בזאת מראש על כל טענה כאמור. 
) רשאית לבטל את "המועצה"הננו מודעים לכך כי המועצה האזורית לב השרון (להלן:  .2

וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת הליך בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא רואה לנכון, ה
מאשרים כי לא תהיינה לנו כל טענות  הננו הליך, ועד למועד בחירת זוכה בהליך.ההצעות ב
  כאמור.  הליךבקשר לביטול המכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא ת וו/או דריש

שם מתן ו/או על פי כל דין ל משתתפים בהליךאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה .3
ספק ואנו מקבלים על עצמנו ל הליךהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ה השירותים.

  . מסמכי ההליךבהתאם לתנאים שבאת השירותים 
בעלות העל כל שינוי במבנה בכל עת אנו מתחייבים להודיע למועצה ככל שנבחר כזוכים,  .4

ו/או הדרוש  להליךבכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצעתנו ועל כל שינוי  משתתףב
בפרט אנו מתחייבים ל דין. ו/או כ הליךלצורך ביצוע העבודות או עריכת ההתקשרות על פי ה

  להקפיד להימנע מכל פעולה שיכולה להקים חשש לניגוד עניינים. 
ציוד הנדרש על מנת ידע והיש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם המקצועיים וכל ה .5

  .  הליך, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה בשירותים במועדים ובאופן שיידרשואת הספק ל
 י הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו מצהירים בזה כ .6

  1/ 2016מס'  הליך
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 120 לפחות הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך .7
רשאית  המועצה. ידוע לנו, כי בהליך(מאה ועשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 

, ואם לא נאריך הצעתנו זו עם הצעתנוותוקף הערבות שהגשנו  לדרוש הארכת תוקף ההצעה
לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאית 

 ו/או על פי כל דין.   ההליךהמועצה על פי 
אנו מסכימים, כי המועצה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו זו משום הצעה  .8

ובקבלתה על ידה  1973 –החוזים (חלק כללי), התשל"ג  לחוק 3חוזרת, כאמור בסעיף -ללא
 יכרת הסכם מחייב בינינו לבין המועצה. 

נמציא את כל  המועצהמועד שייקבע על ידי עד להיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .9
, לרבות ההסכם חתום כדין הליךהמסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי ה

טוחים. והאישור על עריכת בי
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .10

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין 
 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 :ללא מע"מלהלן הצעתנו, כל הסכומים  .11
  

למזמינות בהתאם  השירותיםשכר טרחה עבור כל 
, על למסמכי ההליך, הוראות ההסכם ונספחיו

  בסיס חודשי
   
  , ללא מע"מלחודש_________ ₪  

מחיר המקסימום בנקבע בנוסח ההזמנה להציע הצעת המשתתף לא תעלה על 
  . הצעה אשר תעלה על הסך האמור תפסל על הסף ולא תיבחן כלל. הצעות

    
  : ולראיה באנו על החתום

  _ __________________________תובת:;  כ: _______________________המשתתףשם 
 ; פקס: ____________________;טל': _________________________

 _______________________________________;כתובת דואר אלקטרוני: 
  פרטי מורשי החתימה: 

  שם: _________________ ת.ז.: _________________
  _______________ ת.ז.: _________________שם: __

 : _____________________ תאריך : __________________המשתתף וחותמת ותחתימ
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 ע"י תאגיד  במקרה של הגשת הצעה –אישור עו"ד 
להלן: ( ____________________של  , מ.ר. __________, עו"ד,_____________אני הח"מ 

  __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________ביום "המשתתף") מאשר בזה כי 
אשר הנם מורשי החתימה של המשתתף אשר חתימתם  בשם המשתתף,____________ - ו

נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים  מחייבת את המשתתף, ואשר אשרו בפני כי 
  השתתפות המשתתף בהליך. להדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין 

  
_______________  

  , עו"ד                
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  התקשרות הסכם

  2016ביום ________לחודש _____ שנת  במועצה אזורית לב השרוןשנערך ונחתם 
  

  מועצה אזורית לב השרון  : בין
  צומת בני דרור

  )המועצה"(להלן: "  
  מצד אחד ;   

  _____________שם ___________  :לבין
  ח.פ. ____________________ת.ז./   
  __________________מרח' ______  
  טל': _____________; פקס: _____________  
  כתובת דוא"ל: ________________________  
  באמצעות מורשי חתימתו: שמות המורשים: _________________  
  _________________ת.ז. מורשי החתימה: _________  
  )"השמאי(להלן: "  

  מצד שני ;

מתן שירותי ) ל"הליך הפומבי"ה(להלן:  /____2016מס'  הליך פומביוהמועצה פרסמה     הואיל
 הוועדהשמאות מקרקעין למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון (להלן: "

  ;")המקומית

ידע, היכולת, הניסיון והמיומנות הנדרש לשם מתן והשמאי זכה בהליך הפומבי, והוא בעל ה    והואיל:
") המזמינותשירותי שמאות מקרקעין למועצה ולוועדה המקומית (להלן בצוותא: "

  בהתאם להוראות ההליך הפומבי והסכם זה על נספחיו;

, לרבות עדכונים והבהרות שהוצאו לו על ידי ההליך הפומבי על כל חלקיווכל מסמכי     והואיל
על צרופותיה (בין אם צורפו להסכם זה  שמאי בהליך הפומביות הצעתו של ההמועצה ולרב

  בפועל ובין אם לאו), מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

  והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;    והואיל

  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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  הגדרות ופרשנות  .1
 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו הסכםלהמבוא  .1.1
 והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ובחזקת תנאיו. הליךכל מסמכי ה .1.2
דם, אלא אם כן הקשר רושים של המונחים שלהלן כרשום בצבפרשנות חוזה זה, יהיה פי .1.3

 הדברים מחייב אחרת. 
סמיכו או מנכ"לית המועצה, לרבות מי שה מהנדס המועצה  -  "המנהל"

  לצורך הסכם זה

  . הסכם זהגזבר המועצה לרבות כל מי שהסמיך לצורך   -   "הגזבר"

  כל עובדיו, לפי העניין.לרבות כהגדרתו בכותרת ההסכם ו  -   "השמאי"

מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפרסמת מעת לעת   -   "המדד"
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

להזמנה  2.5 - 2.2ירות שבסעיפים שמאי העומד בתנאי הכש  -   "שמאי מיועד"
להציע הצעות במסגרת ההליך הפומבי, ואשר אין חשש 

  לניגוד עניינים בעבדותו עבור המזמינות. 

להזמנה להציע  2.5לעניין יישום סעיף על אף האמור לעיל, 
יבחנו מספר  - במהלך תקופת ההתקשרות עצמה הצעות

ו של לתחילת עבודת מוהשומות בשנתיים הקלנדאריות שקד
  השמאי המיועד עבור המזמינות.

לא יפורש במקרה של  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.4
הכוונה העולה לשונו ומשמעות כנגד מנסחו אלא לפי -סתירה, ספק, אי וודאות או דו

 ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי
  משנה. 

 עיקרי ההתקשרות .2

כמפורט יספק למזמינות שירותי שמאות מקרקעין באמצעות שמאי מיועד, השמאי  .2.1
כפי שיידרש מעת לעת ע"י המועצה או הוועדה המקומית, לפי , להסכם )1(בנספח ג'

השמאי מחויב לבצע כל עבודה אליה יידרש ע"י מי צרכיהן ובהיקף הנדרש להן. 
 מהמזמינות. 
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 רותתקופת ההתקש .3

וסיומה ביום  תחילתה ביום ___________חודשים,  12התקשרות זו נעשית לתקופת של  .3.1
  ").ההתקשרותתקופת ________(להלן: "

את תקופת  להאריך הבלעדי, הלפי שיקול דעת ,זכות הברירה (אופציה) למועצה .3.2
"), תקופת האופציהכל אחת (להלן: " חודשים 12 עדבנות  ,ההתקשרות בתקופות נוספות

ההתקשרות או תקופת יום לפני תום תקופת  30דעה על כך בכתב לפחות כפוף למתן הוב
 .חודשים 60לא תעלה על  ההסכם הכוללתובלבד שתקופת  האופציה, לפי העניין,

ולהאריך את תקופת ההתקשרות,  הלממש את זכות ה המועצהלמען הסר ספק, באם בחר
  הסכם זה. יחולו בתקופות האופציה כל ההוראות והתנאים שב

 הצהרות השמאי והתחייבויותיו .4

ההתקשרות ימנע מכל מעשה ו/או פעולה עסקית,  תהשמאי מתחייב שבמהלך כל תקופ .4.1
ישירים או עקיפים, אשר עלולים להעמידו בפני חשש לניגוד עניינים במתן השירותים 
 למזמינות. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השמאי ימנע ממתן שומות במרחב
התכנון של המזמינות ככל שהדבר עלול לסתור (ולו בחשש בלבד) שומה או מדיניות או 

 החלטה או אינטרס  של מי מהמזמינות. 
 בכל מקרה של ספק יפנה השמאי למנהל מראש ויקבל את עמדתו בכתב.

בכל מקרה ניגוד עניינים ו/או בו יתעורר חשש למקרה שכל ומתחייב כי ב השמאי מצהיר .4.2
או עם בעל עניין  כרות מוקדמת עם נכס מקרקעין נשוא השומה שנתבקש להכיןהבו יש לו 

מנהל, ויפעל עפ"י הנחיותיו. ככל יודיע על כך מיד לימנע הוא מטיפול בעניין, , בנכס
על העברת להחליט שקיים לדעתו של המנהל חשש ממשי לניגוד עניינים רשאי הוא 

  טענה או דרישה בשל כך. הטיפול לידי שמאי אחר, ולשמאי לא תעמוד כל 
השמאי מצהיר כי הנו בעל הניסיון והידע המקצועי הדרושים לצורך מתן השירותים  .4.3

ודיני  בדיני התכנון והבניהמעמיקים ידע הכרות ולפי הסכם זה, לרבות  ותלמזמינ
  .מעת לעת בתחומי עיסוקו ויכולת להתעדכן בשינויים החלים  מקרקעין

כל עת במהלך שעות העבודה המקובלות, ואף מחוץ להן השמאי מתחייב להיות זמין ב .4.4
 ככל שיעלה בכך הצורך. 

בכלל זאת, השמאי מתחייב להתייצב לפגישות במשרדי המועצה או בכל אתר רלוונטי 
 אחר לפי צרכי המזמינות וצרכי העבודות. 

מובהר בזאת כי השמאי רשאי לערוך שינוי במצבת השמאים המיועדים במהלך  .4.5
גרימת עיכובים ו/או נזקים -ך עדכון המועצה ובכפוף לכך שיבטיח איההתקשרות, תו

 אחרים למזמינות. 
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השמאי מתחייב כי ככל שיחול שינוי במצבת השמאים המיועדים אשר יספקו מטעמו את 
השירותים למזמינות, יקפיד הוא על כך שכל שמאי נוסף או חלופי יעמוד בדרישות 

 ך הפומבי. שנקבעו בתנאי ההשתתפות במסגרת ההלי
כי לא חלה עליו כל מניעה (הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה) ליתן  השמאי מצהיר .4.6

  פי הסכם זה.-את השירותים על ותלמזמינ
את השירותים במיומנות, מומחיות וברמה מקצועית  ותהשמאי מתחייב כי יעניק למזמינ .4.7

המקצועיים האמצעים והכישורים גבוהה ביותר, תוך ניצול והשקעת מירב הידע, 
  .העומדים לרשותו

ההיתרים האישורים,  בידיו כללאורך כל תקופת ההסכם יהיו השמאי מצהיר כי  .4.8
הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך מתן השירותים וכי הוא פועל במסגרת עוסק מורשה ו

  כדין. 
 , התקניםהשמאי מתחייב להקפיד ולמלא אחר הוראות כל החוקים, הצווים, התקנות .4.9

שמאות  בקשר עם מתן שירותיוכל הגופים הרלוונטיים של כל הרשויות  וההוראות
 רבות כל תיקון ו/או שינוי  שיבוצע בהם.מקרקעין ותוכן השומות, ל

, כפי שיידרש במסגרת ו/או המזמינותהשמאי מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם אצל  .4.10
  לצורך מתן השירותים על ידו.

שוטף על טיפולו במסגרת השירותים אותם הוא  באופןמנהל השמאי מתחייב לדווח ל .4.11
מזמינות ובפרט מתחייב הוא לדווח באופן מידי על כל בעיה שהתעוררה או עלולה מעניק ל

  להתעורר במסגרת השירותים אותם הוא מספק. 
אשר בטרם ביצוע כל פעולה חריגה מראש מהמזמינות השמאי מתחייב לקבל אישור  .4.12

הסכמה לפשרות, נקיטת השפעות על המזמינות, לרבות צפויות להיות לה השלכות ו/או 
  הליכים וכו'.

  . מזמינותהשמאי מתחייב לפעול בנאמנות ובמקצועיות למען ה .4.13
השמאי מצהיר ומתחייב כי הוראות הסכם זה במלואן, ובפרט כל הוראה שיש בה להטיל  .4.14

עם  ידו לכל עובדיו מיד- , יובהרו עלמטעמומגבלה כלשהי על פעולות השמאי או מי 
 חתימת ההסכם. 

  התחייבות המזמינות .5

 בכל אותם נושאים ברשותןלרשות השמאי את כל המידע הנמצא המזמינות יעמידו  .5.1
 ., וישתפו עמו פעולה ככל יכולתןמתן השירותים הנדרשים לשמאי לצורך

 . המזמינותמסירת וקבלת החומר הרלוונטי להענקת השירותים, מעת לעת, יעשו במשרדי  .5.2
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מראש, לצורך צילום  מזמינותמשרדי הועדה, במועדים שיתואמו עם נציגי ההשמאי יגיע ל
ו/או מי מטעמם , ולצורך קיום פגישות וישיבות עם נציגי המזמינות איסופו/או החומר ו

אלא אם יוסכם  ,כוחו או מי מטעמו-ו/או כל אדם אחר או נוסף, לרבות הנישום, בא
 על פגישה במקום אחר. מראש 

  היעדר בלעדיותהיקפי העבודה ו .6

לא תשמע  מינימאלי או מקסימאלי. המזמינות אינן מתחייבות להיקף שירותים כלשהו, .6.1
, לרבות טענה על עומס כל טענה או דרישה כלפי מי מהמזמינות ביחס להיקף העבודה

 . או כל טענה אחרתו/תמורה חסרה מחסור בכח אדם ו/או או ו/ עבודה
מכח מומחיותו  ,שירות הנדרש למזמינות השמאי מתחייב לבצע כל מטלה ולספק כל

  ובהתאם להוראות ההסכם. 
כי אין בהתקשרות בהסכם זה משום יצירת בלעדיות ו/או  ומודגש מובהר ,למען הסר ספק .6.2

בדבר זכות בלעדית של השמאי לספק למזמינות שירותי התחייבות ו/או מצג כלשהי 
 שמאות מקרקעין. 

לרבות ביחס  להעסיק שמאים נוספים,לעדי, המזמינות רשאיות, לפי שיקול דעתן הב
לשירותים הנכללים במסגרת התקשרות, תוך שהן יקבעו מעת לעת ולפי צרכיהן את זהות 

  שמאים אחרים.  השמאים, מהות התיקים, ומספר התיקים שיימסרו לטיפול
  מזמינות בשל כך. ה תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפילא לשמאי 

ויב לבצע כל מטלה ועבודה במסגרת הסכם זה, ולא תעמוד לו יובהר ויודגש כי השמאי מח
  להעביר את הטיפול בעניין מסוים לשמאי אחר. המזמינות זכות לדרוש או לבקש מכל 

  ואופן תשלומה התמורה .7

ידי השמאי וביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, תשלם -בתמורה למתן השירותים על .7.1
וכמפורט בנספח ב' למסמכי  ,ליך הפומביבהתאם להצעתו בה לשמאי שכר טרחההמועצה 

 הליך מו"מ/ התמחרות תערוך המועצהההליך הפומבי. למען הסר ספק, מובהר כי אם 
  , הצעתו הסופית של השמאי היא שתחייב אותו. במסגרת ההליך הפומבי

כנגד חשבונית  שיעורו עפ"י דין,לעיל יתווסף מס ערך מוסף כ 7.1לתשלום המפורט בסעיף  .7.2
 .ועצהשימסור השמאי לממס כדין 

לעיל, תישאר בתוקפה ללא כל שינוי ו/או  7.1, כאמור בסעיף השמאיהתמורה לה זכאי  .7.3
 תקופת ההתקשרות כהגדרתה בפרק "תקופת ההתקשרות" לעיל.  עדכון במהלך

מחירי יעודכנו , הראשונים חודשיםה 12 -לההתקשרות מעבר ככל שתוארך תקופת 
מדד ה, בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין ופת הארכהשל כל תקהחל מראשיתה היחידה 
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לבין המדד הידוע ביום הראשון של ידוע במועד האחרון להגשת הצעות בהליך הפומבי ה
תקופת ההארכה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין עדכון אחד למשנהו יישארו 

  ללא כל שינוי. התעריפים קבועים
וללת ומוחלטת ומהווה תמורה נאותה והוגנת מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה, כ .7.4

של לשמאי, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו 
הוצאות נסיעה והוצאות משרדיות, הדפסות עלויות שכר, לרבות הסכם זה, על פי השמאי 

נוסף מלבד והשמאי לא יהא זכאי לכל תשלום כו', וזמן ביטוחים, ביטול , וצילומים
 האמור לעיל. 

חשבון בגובה ועצה ימציא השמאי למ בראשיתו של כל חודש קלנדארי 5-עד ליום ה .7.5
  .לה הוא זכאיהתמורה 

ימים  60בתוך  שולםהחשבון ייבדק ע"י המנהל והגזבר, והסכום המאושר לתשלום י
"י ממועד אישור החשבון כאמור לעיל ובכפוף להגשת חשבונית מס על הסכום המאושר ע

  השמאי. 
  

 סיום ההתקשרות וביטולה .8

את להביא המועצה ת רשאילמרות האמור בפרק "תקופת ההתקשרות" לעיל,  .8.1
 30לשמאי, על ידי הודעה בכתב על כך ומכל סיבה שהיא, בכל עת סיום, לידי ההתקשרות 

או כל טענה תסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד לשמאי . ניתנה הודעה כאמור יום מראש
ידו עד -תשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על למעט לעניין( כך דרישה בשל

 . לסיום ההתקשרות)
לעיל, ימשיך השמאי לערוך כל שומה  8.1או  3בתום תקופת ההתקשרות כאמור בסעיפים  .8.2

אשר החל בהכנתה במהלך תקופת ההסכם, וזאת עד לחתימתה על ידו בתיאום עם 
 רש של השמאי החדש עמו יתקשרו המזמינות. המזמינות ותוך חפיפה ככל הנד

על אף האמור לעיל, במקרה של דיון בפני שמאי מכריע יעביר השמאי את הטיפול לשמאי 
לו אחרת שאז החדש, תוך חפיפה מלאה ובתיאום עם המזמינות, אלא אם המזמינות הורו 

  .יפעל בהתאם להוראתן
בוא לידי סיום מידי בכל אחר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתקשרות בין הצדדים ת .8.3

 מהמקרים המפורטים להלן:
השמאי הפר את ההסכם ו/או פעל בניגוד להוראות המזמינות ולא תיקן את  .8.3.1

  ;ההפרה או פעולתו בתוך פרק הזמן שנקצב לו לשם כך ע"י המזמינות
ו/או הוא נחשד בעבירת  השמאי פעל תוך הפרת חובת הנאמנות שלו למזמינות .8.3.2

 בכל עבירת מרמה אחרת; מרמה או שוחד או
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נגד השמאי הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת  .8.3.3
  לשירותים אותם הוא מספק מכח הסכם זה או שירותים דומים לשירותים אלה;

באם הינו  –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  לשמאימונה  .8.3.4
 ;קבוע או זמני – צו פירוקיכים או צו להקפאת הלניתן לגביו  –תאגיד 

 השמאי הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות. .8.3.5
אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם מוסכם ומוצהר כי 

, ובכלל או בהסכם ח כל עילה שבדיןומכ הסכםהאת לבטל מזמינות בכדי לגרוע מזכות ה
 שמאי.על ידי הסודית היעקב הפרתו  את ההסכםזה לבטל 

  מעביד- היעדר יחסי עובדהעסקת כח אדם ו .9

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל  השמאי .9.1
 .בתחומו ובכלל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה

דרש ורווחתם כנ ועובדילשמירת בריאות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים  השמאי .9.2
  כל הוראה מחייבת מטעם גורם מוסמך. ק ו/או כנדרש בבחו

 מזמינות בשום צורה ואופןו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של ה השמאיוצהר בזאת כי מ .9.3
  כל יחסי עובד ומעביד. המזמינותמי מובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין 

שאינו משתלב  איפועל כספק שירותים עצמו הוא ז השמאי מצהיר בזה כי בהתקשרות .9.4
בפעולותיו של השמאי בנוכחות ו/או . מובהר, לא יהיה ינותמהמזבכל דרך שהיא במסגרת 

ו/או בקיום פגישות במשרדי  ותו/או בשימוש בציוד של המזמינ ותבתוך משרדי המזמינ
ו/או בכל פעולה אחרת שיבצע השמאי במסגרת השירותים נשוא הסכם זה כדי  ותהמזמינ

  מעביד. -של הספק עצמאי ואת היעדר קיומם של יחסי עובדסתור את היותו ל
יפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות חרף המוסכם לעיל בפרק זה היה ו .9.5

, כי בין השמאי ו/או מי מכל סיבה שהיא ותיהנה נסיבות הפסיקה אשר תיהנהמוסמכת, 
פה השמאי את יפצה ויש, מעבידנוצרו יחסי עובד  ותמעובדי השמאי לבין המזמינ

המזמינות בגין כל תשלום אליו יידרשו, במלואו וללא כל טענה או דרישה כנגד כך. בנוסף, 
השמאי יפצה וישפה את המזמינות בגין כל הוצאה אליה נדרשו במישרין או בעקיפין 

  מעביד.  - לצורך טיפול בטענות מצד כל גורם שהוא בעניין קיומם של יחסי עובד
את כל תשלומי מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, ועבור עובדיו ו השמאי ישלם עבור עצמ .9.6

החלים עליו במסגרת יחסיו עם עובדיו ובקשר או תשלום ו/או אגרה ו/או וכל מס 
 זה.  לתשלומים שישולמו לו במסגרת הסכם

  קיזוז ועכבון .10
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כל סכום  –לפי הסכם זה  לשמאילקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע רשאית  המועצה .10.1
ו/או לכל צד ג' עפ"י כל  ןו/או מי מטעממי מהמזמינות ל שמאימנהל מגיע מהשלדעת ה

  . הסכם או דין
מרים, ומתקנים, חמסמכים, , (לרבות תמורה) ה כל מיטלטליןילעכב בידרשאית  ועצההמ .10.2

אותן לא מילא על  שמאיכלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של ה
 . פי הקבוע בהסכם

לעכב תשלומים לשמאי בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  רשאית ועצהכן המכמו 
בגין נזק או אבדן ות כנגד השמאי ו/או המזמינמשפטית  -התדיינות משפטית או לברל

חלוט באופן סופי וההליכים , עד אשר ייושבו בפרק "אחריות ושיפוי" לעיל כאמור
בות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ערע"י השמאי או עד שתופקד  ותלשביעות רצון המזמינ

במחלוקת והסכום או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של השמאי כי האירוע 
 על ידה.  יםמכוס

 המזמינות. מי משמאי לא תעמוד כל זכות עכבון כלפי ומוצהר כי למוסכם  .10.3
 אחריות ושיפוי: .11

ו/או /או לצד ג' השמאי בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו, לעובדיו ו/או מועסקיו ו .11.1
, בגין מעשי ו/או מחדלי ות ו/או לעובדי המזמינות ו/או למי מטעם המזמינותלמזמינ

השמאי ו/או מי מטעמו בביצוע השירותים, כתוצאה מביצוע השירותים ו/או כל הכרוך 
 . בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות

בגין נזק כאמור ו/או על כל תשלום  ןו/או לשפות ותהשמאי יהיה חייב לפצות את המזמינ
בקשר עם או כתוצאה מהאמור לעיל בכל סכום  ותו/או תביעה שתוגש נגד המזמינ

  בו מחמת הנזקים שהוסבו מפאת האמור לעיל.  ויבוחי ותשהמזמינ
ו/או שיהא על  ותמוסכם ומוצהר בזה כי כל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו למזמינ .11.2

בגין מעשי ו/או מחדלי השמאי  גורם כלשהוידי - על ואת בהם מחמת שנתבעהמזמינה לש
מכל ולקזז לנכות  ותרשאי ותהמזמינ נההיו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ת

 .סכום שיגיע לשמאי
  ביטוח  .12

הוראות הביטוח שיחולו על השמאי מבלי לגרוע מאחריות השמאי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, 
   ) להסכם זה, כחלק בלתי נפרד הימנו. 2תאם לנספח הביטוח המצ"ב כנספח ג(יהיו בה

  אינטרס המזמינות שמירה עלשמירת סודיות,  .13

ולהחלטות פירושו כל מידע המתייחס לפעילויות  -"מידע סודי"  -ן סעיף זה ילעני .13.1
ע"י השמאי בדרך כלשהי, שהושגו  ותו/או צדדים שלישיים הקשורים למזמינ ותהמזמינ
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  .או במנותק מהםמתן השירותים או בקשר להשמאי במהלך או עקב הגיעו לידיעת  או
השמאי מתחייב, בכל זמן וגם לאחר תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, שלא להעביר  .13.2

 אלא במסגרת ולצורך מתן השירותים ותאו לעשות שימוש במידע סודי של המזמינ
שלא יגלה או יפיץ . השמאי מתחייב דבלב ןולטובת ות, לתועלת המזמינבמסגרת הסכם זה

והכל בין במישרין ובין בעקיפין, ישמור על סודיות בכל  - ותכל מידע סודי של המזמינ
  .ותולא יפגע בדרך כלשהי במוניטין של המזמינ ןוענייניה ותהקשור לעסקי המזמינ

כל חפץ  ותמבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב השמאי שלא להוציא ממשרדי המזמינ .13.3
ו/או מסמך ו/או מוצר ו/או חומר ו/או מידע סודי שיגיע לידיו, לרבות כאלה שהוכנו על 

 הןו/או תכניותי הןו/או עם עסקי ןו/או בקשר עמ נותידו במהלך מתן השירותים למזמי
ולא להעתיק כל מסמך כנ"ל. כל המסמכים ו/או מוצרים ו/או תוכנה ו/או כל חפץ אחר 

והשמאי  ותשל המזמינ ןשירותים יהיו בכל עת רכוששיגיע אל השמאי למטרת מתן ה
מוותר על כל זכות עכבון או שעבוד במסמך ו/או החפץ הנ"ל. למען הסר ספק מדובר אף 

 בתצלומים ו/או בהעתקים של מסמכים אלה. 
מוסכם בזה, כי האמור בסעיף זה נועד להגן על אינטרסים הוגנים ולגיטימיים של  .13.4

  . ותבותן של תניות אלה עבור המזמינוהשמאי מודע לחשי ותהמזמינ
חודשים שלאחר סיומה, לא יעסוק השמאי בכל  12במשך תקופת ההתקשרות ובמשך  .13.5

עיסוק ולא יתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות ו/או במצב של ניגוד עניינים מול 
מקרה של ספק ו/או חשש בדבר קיומם של כל ב למנהלהמזמינה והוא מתחייב להודיע 

בכל מקרה  המנהלרות ו/או ניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להוראותיו של תח
  כאמור.

כל אינפורמציה ומידע שיגיעו לידיו, בכתב או  ותהשמאי מתחייב להביא לידיעת המזמינ .13.6
 ו/או במתן השירותים במישרין או בעקיפין.  ותבעל פה, והקשורים במזמינ

  בכל פורמט ומכל סוגזכויות יוצרים ובעלות במסמכים ובמידע  .14

על פי דרישת המזמינה בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי גמר  .14.1
מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים ו/או בתום תקופת ההתקשרות, 

, הנהלים, ניירות חוות הדעת השמאיות הדו"חות,הטיוטות, ימסור השמאי למזמינה את 
ו כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים הקשורים העבודה, דיסקטים א

אם או בהישג ידו, בין שנערכו על ידו ובין ידו והנמצאים ברשותו - על לשירותים שהוענקו
בתוספת הצהרה בכתב שלא קיים מסמך נוסף,  ,")מסמכי העבודה(להלן : " ע"י אחר

השמאי לשמור  , למעט מסמכים אשר עלותמקור או העתק, כאמור שלא נמסר למזמינ
 בהתאם להוראות הדין ולתקופה הנדרשת עפ"י הדין.

  
עיקרי  מהווה תנאיהנדרשים ע"י מזמינות מסירת מסמכי העבודה כאמור לעיל ובמועדים 
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שהפרתו תהווה הפרה יסודית אשר תחייב את השמאי בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק 
  .לכל יום איחור ₪ 2,000למזמינות בסך של 

ולשמאי לא תהיה  ותהבלעדי של המזמינ ןקניינהם כם כי כל מסמכי העבודה מוצהר ומוס .14.2
 לגביהם כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת. 

לפי לנכון  נהכפי שתמצאשימוש בכל מסמכי העבודה וזאת  כל ת לעשותורשאי ותהמזמינ .14.3
לשמאי אחר לצורך המשך הענקת ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם  ןראות עיניה

תמורה כלשהי עבור כך ומבלי שתעמודנה לו השירותים, מבלי שהשמאי יהיה זכאי ל
 . דרישות או טענות מכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא

 הסבת ההסכם .15

חובותיו את השמאי לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיו ו/או  .15.1
 ועצהאחר, מבלי לקבל את הסכמת המאו גוף , לכל אדם לפי הסכם זה, כולן או מקצתן

  לכך מראש ובכתב.
 תהיה סופית ומוחלטת, ולא תעמוד לשמאי כל טענה או דרישה בעניינה.  ועצההחלטת המ

את  שמאיהמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה    .15.2
ן, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו זה או מקצת הסכםזכויותיו או חובותיו על פי 

שאר הוא אחראי להתחייבויותיו י המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,
המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע 

 כלפי השמאי ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  הנמחהכלפי הגורם המזמינות  בזכויות
 של כך. ב

  כללי .16

כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, אין להן ולא יינתן להן כל משקל  .16.1
  בפירושו.

משא  לכל הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ביחס לנושאו, ולא תהיה כל נפקות .16.2
פה, בין -הבנה ו/או מצג ו/או הסכמה, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל ומתן ו/או
  עובר לכריתתו. זה להסכם הצדדים בין בין מכללא,במפורש ו

  כל תוספת ו/או שינוי להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים. .16.3
שום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו, לא יהיו ברי  .16.4

ו כלפי הצד השני לא תוקף, אלא אם ייעשו בכתב. שום איחור מצד אחד בשימוש בזכויותי
יתור, וכל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן וייחשב כו

  לפי הסכם זה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון.
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, תונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכזלעניין הסכם זה נסמכות השיפוט הבלעדית  .16.5
  .ולהם בלבד

או בכתובת אחרת, אשר  ה הן כמופיע במבוא להסכםכתובות הצדדים לצרכי הסכם ז .16.6
. כל הודעה שצד אחד עליה ימסור צד למשנהו הודעה בכתב וממועד קבלת אותה הודעה

או  ,צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד השני
חשב כאילו ישתישלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום ת

הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; 
באותו יום ובלבד שהינו יום עסקים  -ליה (עם אישור שיגור מוצלח) יאם נשלחה בפקסימ

בעת מסירתה  -וכן התקבל אישרור טלפוני על קבלת המסמך שנשלח; ואם נמסרה ביד 
  .בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה, בכתובת שלעיל האחר של הצד ובמשרד

  
  ולראיה באו הצדדים באו על החתום:

   
             _________________            _____________  

  השמאי                                   המועצה האזורית לב השרון         
  

  שמאילחתימת ה עו"דאישור  -במקרה שהשמאי הוא תאגיד
______________ מרח' ______________ מאשר בזאת כי ביום  .ר.מ ,עו"ד ,___אני ___________ 

ה"ה ______________  ת.ז. ______________  הסכם זה______________ חתמו בפני על 
 ______________ אשר הנם מורשי החתימה של  התאגיד ו______________ ת.ז. ______________ 

  לכל דבר ועניין.בת את התאגיד ואשר חתימתם בשם התאגיד מחיי
  ______________  

  , עו"ד               
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  והמועצהפירוט השירותים ומידע אודות הוועדה המקומית 

 - פירוט השירותים הנדרשים
ואין בהם למצות הינם כלליים בלבד להלן בסעיף זה הפרטים ותיאור השירותים המובא 

 רי שמאות המקרקעין בכללותם שעל השמאי לספק למזמינות. אין באמואת שירות
  בנספח זה בכדי לגרוע מהוראות ההסכם או ההליך הפומבי. 

כפי  יספק שירותי שמאות מקרקעין בכל עניין ונושא הקשור לתחום שמאות המקרקעין,השמאי 
  . ןועדה ולפי שיקול דעתוההמועצה ו/או שיידרש מעת לעת ע"י 

  וע מכלליות האמור, יכללו השירותים גם : מבלי לגר
  .ואישורים טפסים חיבור לרבות, עבודה נוהלי הטמעת   1.1
 4עד  3למשך  בשבוע פעם /המועצההועדה במשרדי המצאות   1.2

או יותר, לפי הנדרש על ידי הועדה ו/או הגורמים  שעות כל פעם,
המקצועיים בה לצורך לקיחת חומרים מאת המזמין, קבלת 

קבלת קהל ולכל דבר  בות/פגישות ייעוץ שוטפות,עדכונים, ישי
 אחר  הנדרש.

שמורה האופציה  למזמינות, 1.2ל בסעיף ימבלי לגרוע מהאמור לע 1.3
 שעות בהתאם לצורך.  3להוסיף יום נוסף למשך 

 בין השאר: כל הנדרש לשם עריכת שומות בגין נכסי מקרקעין.   1.4
תוכניות, ועריכת שומות בגין אישור  השבחה בהיטל תוחב בדיקת  )א(

בקשות להיתר, וכל המוגדר כמימוש זכויות לעניין תשלום היטל 
  השבחה.

 עריכה ובדיקת שומות לפיצוי בגין הפקעות.  )ב(
איסוף  לחוק תו"ב. 197עריכת שומת פיצויים לירידת ערך לפי סעיף   )ג(

 .לחייבים תשלום הודעות הוצאת לצורך החומר
 . שומה נערכת בהם בנכסים ביקור    )ד(
 .השבחה היטל בנושא הציבור בפניות טיפול   1.5
 .  /ועדת ערר/ערכאה משפטיתבהליכים בפני שמאי מכריע טיפול   1.6
 לתושבים מענה מתן – מקצועיים גורמים עם ופגישות קהל קבלת 1.7

 .השבחה להיטל הקשור בכל

  1/ 2016מס'  הליך
  )1'(גנספח 
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כי חל איסור על שמאי הועדה לשוחח ישירות עם תושבים   יובהר  1.8
עצה והוועדה או בתיאום מראש עם המו אלא במועד קבלת קהל

 .המקומית
 .מתאימים במקרים השבחה היטל החזריעריכת תחשיבים ל 1.9

 היטל לתשלום ערבויות שחרור או חידוש לצורך תיקים בדיקת 1.10
 .בעבר שניתנו השבחה

 ותמיכה, הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות סוגיות בדיקת 1.11
 .של הוועדה והמועצה משפטי ליועץ מקצועית

 . השבחה מהיטל פטור על הרהאז הערת ברישום טיפול 1.12
 בהם בימים, השבחה בנושאי עדהוהו לאנשי טלפונית תמיכה מתן 1.13

 .העדהו במשרדי נמצא אינו השמאי
 ועדת בפני בהליכיםוהמועצה  המקומית הועדהמקצועי של  ייצוג 1.14

   .דלעיל לעבודה רלבנטיים אלו הליכיםש ככל, משפט ובתי ערר
 אומדני כפל שווי. ובדיקתעריכה  1.15
 של פיצויים בגין נזקי תכנון ותוכניות פוגעות. ובדיקהה עריכ 1.16
 .והקצאה בתכנית איחוד וחלוקה טבלאות איזון ובדיקתעריכה  1.17
לדיונים משפטיים  יעוץ שמאי / שמאית במגוון נושאים דעתחוות מתן  1.18

 .והמועצה ולוועדה
השתתפות בפגישות מעת לעת לפי הצורך / מתן חוות דעת שמאית / ייעוץ  1.19

 מגוון נושאים לוועדה ולמועצה.שמאי / ב
ימי עסקים מיום  7-יימסרו על ידי השמאי לא יאוחר מ הוועדהשומות  1.20

 .מהוועדהקבלת החומר 
תחשב כשומה אחת גם כשמדובר במספר תוכניות  מקרקעיןהערכת  1.21

 המשביחות באותו מקרקעין.
ב קיים צבין היתר תחשיבים, סיור בשטח, תיאור מ תכלולהשומה  1.22

 וכדומה. 
גרת ביצועה של כל עבודת שמאות, ינהל השמאי תיק נפרד בו במס 1.23

.ירוכז כל מידע ו/ או מסמך שבנוגע לאותה עבודה
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 - פרופיל הוועדה
 ישובים 3 – ו מושבים 15 ביניהם, ישובים 18 מצויים הועדה של התכנון בתחום .1

 .תושבים 22,000 – כ מונה אוכלוסייתה, קהילתיים
 כ מנפיקה, היתרים 250 – כ בממוצע הועדה נתנות אחת קלנדארית שנה במהלך .2

 .השבחה שומות 150 – וכ המקרקעין רישום ללשכת אישורים 500 –
מובהר כי הנתונים הנ"ל הנם לשם השקיפות בלבד, אין בהם כל התחייבות מצד  .3

 המזמינות ואין בהם כדי להוות בסיס לטענה או דרישה כלשהי כלפי המזמינות.
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  ביטוח ואישור על עריכת ביטוחיםאחריות בנזיקין, נספח 
  אחריות בנזיקין

השמאי ולא יטילו על המזמינות אחריות כלשהי לטיב  ידו או מטעמו לא יגרעו מאחריותהמקומית (להלן: "המזמינות") למסמכים כלשהם במסגרת שירותי השמאי שהוכנו על השמאי הוא האחראי הבלעדי לשירותים הניתנים על ידו. אישורי המועצה ו/או הוועדה   .1     .לעיל כאמור ההפסדים או/ו הנזקים כל על ןולשפות ,כאמור ,הוצאה או/ו תשלום כל ,מידי באופן ,מזמינותל להחזיר השמאי על יהיה מהשירות כתוצאה או/ו עקב או/ו בגין ,ועובדיו השמאי לרבות ,שלישי לצד או/ו ןלרכוש או/ו ןלה שנגרמו הפסד או/ו נזק או/ו הוצאה או/ו בתשלוםמינות ו המזנשא  .7    .חשבונו על מזמינות ה על ולהגן להתגונן לו ותאפשר כאמור תביעה או/ו דרישה ,נזק על לשמאי תודיע מועצה ה .מוסמך משפט בית של דין פסק פי על וזאת לכך בקשר ואחרות משפטיות הוצאות ,לרבות ,ןנגד שתוגש תביעה או/ו דרישה או/ו ןלה שיגרם נזק כל על מזמינות ה את תולפצו לשפות מתחייב השמאי  .6    .לעיל 4 - 1 בסעיפים כאמור השמאי באחריות הנמצא נזק או אובדן לכל אחריות מכל ןבשירות הנמצא אחר אדם כל או/ו ןעובדיה או/ו המזמינות את פוטר השמאי  .5    .מטעמו מי או השמאי של השמטה או טעות או מחדל או מעשה עקב ,השירות מתן במהלך או/ו תוצאהכ לרכושם או להם שיגרם שהוא סוג מכל אחר נזק או אובדן או לרכוש או לגוף נזק לכל ,כלשהו שלישי צד כלפי או/ו מטעמו הפועל אדם כל כלפי או/ו ידו על המועסקים העובדים כלפי או/ו המזמינות כלפי אחראי השמאי ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  .4    .השירות ביצוע אי או/ו מביצוע כתוצאה ,מטעמו שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו השמאי של השמטה או טעות ,מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר כלשהו 'ג לצד או/ו הן ל שיגרמו כספי נזק או/ו הפסד לכלמזמינות ה לפיכ לבדו  אחראי השמאי  .3    .אליו בקשר או השירות ביצוע כדי תוך ,מטעמו שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו יהשמא של השמטה או טעות ,מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר כלשהו  'ג צד של או/ו עובדיה של או/ומועצה ה של לציוד או/ו לרכוש או/ו לגוף יגרמו אשר אבדן או/ו נזק לכלכלפי המזמינות  לבדו אחראי השמאי  .2    השירותים ו/או המסמכים.

  1/ 2016מס'  הליך
  )2'(גפח נס
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  יטוחב
שנים נוספות) , את הביטוחים המפורטים באישור  3ביטוח אחריות מקצועית למשך על חשבון השמאי , למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות השמאי  קיימת (ולעניין מבלי לגרוע מאחריות השמאי על פי הסכם זה או על פי כל דין, על השמאי  לערוך ולקיים,  .1 , לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי השמאי "והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:  ,הלןעריכת הביטוח המצורף ל ת אישור וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו אבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השמאי  על פי הסכם זה או על פי כל דין, הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין מינה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי אינן מטילות על המזמינה או על מי מטעם המזמוצהר ומוסכם כי זכויות המזמינה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  .5 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות השמאי  על פי הסכם זה.כאמור לעיל, ועל השמאי  לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על   השמאילמזמינה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .4  או מי מטעם המזמינה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולשמאי  לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את השמאי  התחייבות של השמאי  לפי ההסכם הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על השמאי , שאין בה כדי לגרוע מכל מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי השמאי  כמפורט באישור עריכת  .3 לרעה בביטוח כאמור.מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי אותו הביטוח עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על השמאי  לערוך את בכל פעם שמבטח השמאי  יודיע למזמינה כי מי מביטוחי השמאי  עומד להיות מבוטל או  לעיל. 1ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף זה בתוקף חידוש תוקף ביטוחי השמאי  לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם תקופת הביטוח, על השמאי  להמציא לידי המזמינה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום ות או לכל תשלום על חשבון מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרללא צורך בכל דרישה מצד המזמינה, על השמאי  להמציא לידי המזמינה, לפני תחילת  .2 מוניטין.   ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ועל השמאי  תחול האחריות לשפות את המזמינה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין קבלני משנה  לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידילמען הסר ספק מובהר בזאת כי על השמאי  מוטלת האחריות כלפי המזמינה ביחס  .9 מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי השמאי  כמפורט באישור עריכת הביטוח. ופין, לשמאי  נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח ההתקשרות. לחלהשמאי  לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם השמאי , על מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .8  ול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. זכות התחלוף כאמור לא יחהמבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי הבאים מטעם המזמינה; הוויתור על בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי השמאי ייכלל סעיף בדבר ויתור  .7 שגרם לנזק בזדון.כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי תביעה המשמש את השמאי  לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לשמאי  כל טענה, דרישה או לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי השמאי  או מי מטעם השמאי  לחצרי המזמינה או השמאי  פוטר את המזמינה ואת הבאים מטעם המזמינה מאחריות לכל אובדן או נזק  .6 עריכת הביטוח ובין אם לאו.
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  אישור עריכת הביטוח
       40600דואר תל מונד, מיקוד   ו/או "המזמינה") (להלן יקראו ביחד לשם הנוחות: "הועדה"  והועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון  המועצה האזורית לב השרון  תאריך_________                  לכבוד 
 :ם לבין ___________ (להלןאישור ביטוח בקשר להסכם מיום ________ ביניכ  הנדון: 

מתן שירותי שמאות מקרקעין, לרבות שירותי עריכת שומות  י") בקשר עם"השמא
, התייחסות לשומות שמוגשות לועדה, 197השבחה, פיצויי הפרעה, פיצויים לפי סעיף 

השתתפות בישיבות שמאות מכרעת וועדות ערר, מתן יעוץ שמאי שוטף, מענה לתושבים 
  בעניינים שמאיים וכו'  (להלן : "השירותים")

עד ליום  ____________ סה מס' __________________ לתקופה מיוםפולי  .א ____________________ 
, 1980 - פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם המבטח את חבות השמאי  כלפי עובדים המועסקים על ידי השמאי  על  ביטוח חבות מעבידים  על המזמינה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי השמאי .קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי מורחב לשפות את המזמינה היה וייקבע, לעניין (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח  ₪ 20,000,000 -(שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו ₪ 6,000,000השירותים בגבול אחריות של ק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע בגין מוות ו/או נז

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום  .ב ____________________ 
  (מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.   ₪ 1,000,000שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של נזק  המבטח את חבות השמאי  על פי דין, בגין אובדן ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 מטעם השמאי  וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. לשפות את המזמינה בגין אחריות שתוטל על המזמינה למעשי ו/או מחדלי השמאי  ו/או מי תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעותביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה חבות בגין 
עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום  .ג ____________________ 

המבטח חבות השמאי  על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות  אחריות מקצועיתביטוח  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  6הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת  ₪ 2,000,000בגבול אחריות של   מהבאים מטעם השמאי  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות השמאי  כלפי המזמינה.  המזמינה בגין חבות אשר תוטל על המזמינה עקב מעשה או מחדל של השמאי  או של מי הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לשפות את יק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. נערך על ידי השמאי  ביטוח חלופי המענ
  יושר  עובדים.-בדבר איהביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה 

  כללי
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.על השמאי האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1
 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה. ח הנערך על ידי המזמינה, הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטו .2
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 יום למזמינה, בכתב, בדואר רשום. 30הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .3
  הנקובים לעיל.ת הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים נוסח הפוליסו .4

  
  באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 
  

 החותם)(תפקיד   (שם החותם)  המבטח)(חותמת   המבטח)(חתימת 
   

  
  


