
 לכבוד

________________________ 

 

 ,רב שלום

 

הצעות להתקשרות עם יועצים ו/או מתכננים בתחום  להגשת   הזמנה: הנדון

 הסולארי  

 
מעוניינת בשיתופי פעולה ( "החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן:  .1

גופים ציבוריים, רשויות מקומיות עם לקידום מיזמים וקבלת שירותים בתחום הסולארי 

 . ("גופים ציבוריים")להלן:  עירוניות ו/או חברות

בתחום  שירותי ייעוץ ו/או תכנון המעניקיםעל כן, מעוניינת החברה להתקשר עם יועצים  .2

החברה לגוף בין  בתחום זהשיתוף פעולה יא ללגופים ציבוריים במטרה להבהסולארי 

 השניים. בין ולחתימת הסכםהציבורי 

כנספח זמנה זו ימלא 'טופס מציע' המצורף הלהגיש הצעתו בהתאם ל יועץ אשר מעוניין .3

משמש כיום ו/או    שימשהוא    הםגופים הציבוריים בלרבות בקשר לאת ניסיונו,    יפרט  ו, בא'

שנת תחילת ההתקשרות ושנת סיומה וכן את  הסולארי, אתן בתחום ניועץ ו/או מתככ

 בתחום הסולארי.  הציבורי לגוףהשירותים אותם הוא מעניק 

העוסקים בתחום ייעוץ ו/או מובהר כי רשאים להגיש הצעה במסגרת הליך זה רק יועצים  .4

לא יאוחר שהינם בעלי התקשרות בתוקף ו/או התקשרות שהסתיימה תכנון סולארי, 

 . ך זה, עם גוף ציבורי אחד או יותרחודשים ממועד הגשת הצעתם במסגרת הלי  (6משישה )

 רה,לבין התקשרותו עם החבגוף הציבורי  נוכח החשש בשל ניגוד עניינים בין עבודת היועץ ב .5

לצרף את הסכם ההתקשרות  על היועץומתוך רצון החברה לנטרל חשש לניגוד עניינים, 

כך שתוכל החברה להסיר כל חשש לניגוד   [נספח א'טופס המציע' ]'-לגוף הציבורי  שלו עם ה

 עניינים. 

הסכם התקשרות בין החברה ליועץ יהא הסכם כמקובל בהסכמי החברה לעניין זה )לעיל  .6

 (. "ההסכם"ולהלן: 

 

טרם חתימת הצדדים על ההסכם תיידע החברה את הגוף הציבורי בדבר ההסכם ותקבל  .7

מניעה מבחינת הגוף הציבורי להתקשרות היועץ בהסכם עם החברה ו כי אין את אישור

במקביל להתקשרותו עם גוף הציבורי, לעניין נשוא הליך זה ולמתן שירותי ייעוץ לחברה 

במקביל עם שירותי הייעוץ שיעניק לגוף הציבורי במסגרת שיתוף הפעולה בין החברה לגוף 

  הציבורי.

יובהר כי ללא הגוף הציבורי יהווה תנאי מקדים לחתימת ההסכם ומימושו. אישור  .8

הגוף הציבורי, ובהתאם לעקרונות כאמור לעיל, לא ייחתם ההסכם בין החברה הסכמת 



ל שהתבצעה תהא התקשרות זו בטלה וככהתקשרות בין הצדדים,  ליועץ ולא תתבצע כל

 עיקרא.מ

 לנוהל בהתאם וחתומים מלאים ותצהיר וןשאלבנוסף, במעמד הגשת הצעתו יגיש היועץ  .9

, המקומיות ברשויות חיצוניים יועצים בהעסקת עניינים לניגוד חשש ולמניעת לבדיקה

 מולאו  אם  אלא,  החברה  באתר  המופיע  בנוסח  2/2011  הפנים  משרד  ל"מנכ  בחוזר  שפורסם

אחרון זה, המציע  במקרה. החברה של היועצים למאגר רישומו בהליך ידו על והוגשו

מצהיר, בעצם הגשת הצעתו, כי לא חל כל שינוי במצבו ו/או בתשובותיו לשאלון ובתצהיר 

תיעשה בכפוף יועץ המודגש בזה כי ההתקשרות עם שמולא על ידו במועד רישומו למאגר.  

ע"י  עמוההתקשרות  ואישור ללבדיקת היעדר חשש לניגוד עניינים, בהתאם לחוזר מנכ"

 טי, בהתאם לשאלון שמילא.המשפ היועץ

-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםכן יגיש היועץ במעמד הגשת ההצעה  .10

 משרד וקורות חיים. פרופיל, ב'כנספח בנוסח המצורף , 9761

 והתקדמות ביצוע על ול  דווחיו ו/או מי מטעמו  חברהמנכ"ל הל  ועבודתב  ףהא כפוהיועץ י .11

 לפעם.  על ידה מפעם שיגובשו עבודה על פי דרישות החברה ונהלי , הכלהשירותים

 לבין הנחיות החברה הנחיות בין בהירות אי או/ו מחלוקת סתירה, שינוי, של מקרה בכל .12

 .בלבד החברה הנחיות פי על לפעולהיועץ  מחויב אחר, גורם

כמשמעותו בחוק חובת המכרזים הזמנה זו אינה בגדר מכרז פומבי  ש כימובהר ומודג .13

יני המכרזים, ותקנות שהותקנו מכוחו או מכוח תקנות העיריות מכרזים ולא יחולו עליה ד

או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות  במישרין או בעקיפין

עץ תעשה בהתאם להסכמים כמקובל ההתקשרות עם היוכאמור לעיל,  כלשהי עם החברה.  

יחתם   ואשר,  בחברה לעניין זה, ובכפוף לחתימת היועץ על הסדרי ניגודי עניינים מתאימים

 עם היועץ לאחר קבלת החלטה ואישור ועדת ההתקשרויות של החברה.

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל שלב שהוא וגם לאחר מועד הגשת ההצעות,   החברה .14

ו/או כולם   מהמציעיםהסברים, תיקונים, הוספת מסמכים וכיו"ב ממי    הבהרות, השלמות,

 .ו/או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי

, חלקןהחברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה או לדחות את כל ההצעות או  .15

לבטל בכל שלב את ההזמנה, לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה 

הזמנה חדשה ו/או נוספת בתנאים שונים ו/או זהים, והכל על פי שיקול מתאימות, לפרסם  

 דעתה הבלעדי.

היועץ ו/או לקדם עימו שיתוף פעולה עם גוף החברה אינה מתחייבת לקבל את הצעת  .16

. ו על הסף לפי שיקול דעתה הבלעדיורשאית היא לפסול הצעתציבורי ו/או פרויקט כלשהו  

 שהוא לעניין זה. וסוג מין מכל או דרישות/ו תביעות כל תהיינה ליועץ לא



החברה רשאית לנהל מו"מ בכל עניין שהוא בקשר עם הזמנה זו עם מי מהמציעים ו/או  .17

לי כולם ו/או חלקם ו/או עם גורמים נוספים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומב

 שתהא עליה החובה לנמק החלטתה.

ון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים החברה רשאית בכל עת עד למועד האחר .18

במסמכי הזמנה זו, ביוזמתה או בהמשך לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים 

כאמור ישלחו ליועצים המציעים, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יחתמו על ידי 

 המציעים ויצורפו להצעתם. 

פה שניתנו או יינתנו למציעים או החברה לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל  .19

למתעניינים בנוגע להזמנה ואלו לא יחייבו את החברה. את החברה יחייבו אך ורק מסמכי 

ההזמנה ותשובות לשאלות הבהרה או הבהרות מטעם החברה שנמסרו ו/או פורסמו 

 בכתב.

כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמך כלשהו ממסמכי ההזמנה, או כל  .20

תייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הס

אחרת, לא יחייבו את החברה והדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה.

 

מכל סיבה שהיא הנוגעת לצרכי החברה, לרבות חוסר , החברה רשאית לבטל הליך זה .21

בפיצוי כלשהו , והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים העדר תקציב כלל,תקציבי לנושא או 

 בגין כך.

 

תהיה פתוחה להגשה עד אשר תחליט החברה אחרת, ועל בסיס שיקול הצעת היועצים  .22

 דעתה הבלעדי.

היועצים מתבקשים ומוזמנים להעלות שאלות, הבהרות והסברים הדרושים והנחוצים  .23

ועליהם לוודא קבלת    lilachg@ksaba.co.il להם לשם הגשת הצעתם לכתובת דוא"ל

 ההצעה בטלפון אל משרדי החברה.

הזמנה זו הינה קניינה הרוחני של החברה ואשר מועברת ליועצים לצורך הגשת הצעותיהם  .24

 בלבד. אין לעשות בהזמנה זו כל שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

בכפוף להוראות כל דין, החברה מתחייבת שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת למי  .25

 מטעמה ואשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע לכתב הזמנה זו. 

 

       
 

 בברכה,      

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ       

mailto:lilachg@ksaba.co.il


 
 

 נספח א'                   

 המציע )היועץ /מתכנן(טופס הצעת           

 לכבוד 

 :)להלן: "החברה"( החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 

לאחר שקראתי את הזמנת החברה להגשת הצעות להתקשרות עם יועצים ו/או מתכננים בתחום 

(, הריני להגיש הצעתי "ההזמנה"הסולארי המשמשים כיועצים בגופים ציבוריים )להלן: 

 כדלקמן:

 

 פרטי המציע .1

 

 
 שם המציע

 
 כתובת המציע

 טלפון  
 

 דוא"ל פקס

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 
 הקשרשם איש 

 
 

 דוא"ל תפקיד

 

 ניסיון המציע .2

ו/או  שימשבהם היועץ באמצעות הטבלה את הגופים הציבוריים, כהגדרתם בהזמנה,  יש לפרט

משמש כיום כיועץ ו/או מתכנן בתחום הסולארי, את שנת תחילת ההתקשרות ושנת סיומה וכן 

 :את השירותים אותם הוא מעניק לגוף הציבורי בתחום הסולארי

 עבור כל גוף ציבורי יש לצרף את הסכם ההתקשרות עימו.  •

 ' מס

 סידורי 
 הגוף הציבורי

תאריך 

תחילת 

 התקשרות

תאריך 

סיום 

 התקשרות

סוג השירותים 

 לגוף הציבורי הניתנים

צירוף 

הסכם 

התקשרות 

 עם היועץ

 ✓)סמן 

 אם צורף(

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

 

 

 חתימה וחותמת: ______________    תאריך: _______________



 נספח ב'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ___________, ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה 

 .הנני משמש כ__________________ ב ___________________ .1
 (תפקיד שם המציע)              

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. .2
עבירות ואם נכון למועד הגשת ההצעות, המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי   .3

במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת  -ביותר משתי עבירות,  הורשעו
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ב לחוק עסקאות 2לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2יף הצהרה לפי סע -ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .4
 :  -יש לסמן את הסעיף הרלבנטי למציע מבין הסעיפים להלן ב)

 
  להלן: חוק שוויון   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף(

 זכויות( לא חלות על המציע;
  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; ככל שהמציע  9הוראות סעיף

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100מעסיק 
לחוק שוויון זכויות, ובמידת   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל  -קשר ליישומן; וכןלשם קבלת הנחיות ב -הצורך 
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור   1ב2לסעיף  
הנחיות ליישום חובותיו הוא מצהיר כי פנה, כנדרש ממנו, ואם קיבל    -באותה פסקת משנה  

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; כן המציע מצהיר על התחייבותו  9לפי סעיף 
להעביר העתק מתצהיר זה שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה, ככל שהצעתו  30והשירותים החברתיים, בתוך 
 צעה הזוכה במכרז. תיבחר כה

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

_________________ 
 חתימת המצהיר

 

 

 

 

 אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום _______ הופיע בפני, ____________, במשרדי שברחוב ___________, 

שמספרה ____________ ולאחר מר/גב' ____________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

  בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

                    
________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                      

 

 


