הזמנה מס' 17/2018
להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי עבור עיריית גבעת
שמואל
כללי
.1

עיריית גבעת שמואל (הלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים ,אשר עונים על כל תנאי הסף
המפורטים להלן ,להציע מועמדות להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי לאספקת
שירותים משפטיים וזאת בהתאם לתקנה  )8( 3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –
( 1987להלן" :השירותים").

.2

ההזמנה מיועדת ליחידים ו/או תאגידים אשר עונים לתנאי הסף בתחומים המפורטים להלן.

.3

הזמנת השירותים תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה ,מעת לעת ,על פי ניסיונם ,כישוריהם
ובקיאותם בתחום עיסוקם ועל פי אמות המידה לעבודה הספציפית.

.4

אין בכניסה למאגר זה כדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר
ו/או כדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו ,וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

.5

מובהר כי עצם הכניסה למאגר אינה מקנה למי מהיועצים שיכללו במאגר זכות לביצוע
השירותים בפועל ,בהיקף כלשהו ,או לקבלת תמורה כלשהי .מעת לעת וע"פ צורכי העירייה
ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים לביצוע השירותים בתחום הרלוונטי ,יערך הליך פניה
למציעים מתוך המאגר ,כולם או חלקם ,לביצוע עבודה כלשהי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של
העירייה.

.6

העירייה לא תהא חייבת לפנות במסגרת הליך הפניה למציעים לכלל היועצים הכלולים
במאגר או להעביר למי מהם עבודות בתדירות כלשהי ו/או בהיקף כספי כלשהו .כמו כן,
העירייה אינה מחויבת להזמין עבודות מהיועצים הכלולים במאגר והיא שומרת על זכותה
להזמין שירותים ממי שלא נכלל במאגר והכל על פי צרכיה ובכפוף לכל דין.

.7

במסגרת הליך הפניה למציעים העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור את
כל השירותים נשוא הליך הפניה ליועץ מסוים או לפצל את השירותים נשוא הליך הפניה בין
מספר יועצים שישתתפו בהליך.

.8

משתתפים שיכללו במאגר ידרשו לספק את שירותי היועץ בכל היקף שהוא ,בכפוף להזמנות
עבודה חתומות שתועברנה להם ע"י העירייה וחתימה על הסכם שיועבר להם.

.9

התקופה שבמהלכה העירייה תהא רשאית לפנות ליועצים שיכללו במאגר תהיה עד תום 3
שנים ממועד החלטת הועדה המקצועית על כניסת היועץ למאגר.

.10

העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת ,בכל דרך שתמצא לנכון,
ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי
מתאימים.
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.11

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה.

.12

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת והגשת הבקשה יחולו על המבקש בלבד והוא לא יהיה זכאי
לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת הבקשה.

.13

אין בהקמת המאגר התחייבות של העירייה לעשות שימוש במאגר ולבצע פנייה לקבלת
הצעות.

.14

למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר
היועצים בכל דרך אפשרית לפי הדין.

.15

ככל שהמציע הנו תאגיד ,לצורך הכללתו במאגר עליו להציג מועמד מטעמו לרישום במאגר,
אשר ישמש כאיש קשר ונציג התאגיד כלפי העירייה .על המציע לעמוד בכל התנאים הכללים
ותנאי הניסיון ,ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.

.16

יועץ שיכנס למאגר ידאג כי רישיונו יהיה בתוקף לאורך כל תקופת הימצאותו במאגר
היועצים ולאורך כל תקופת אספקת השירותים.

.17

העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה לצרף למאגר מעת לעת יועצים חדשים ,לאתר באופן יזום
בהתאם לצרכיה וכן לגרוע יועצים מהמאגר ,כפי שיפורט להלן.

.18

מציע אשר הנו בעל יותר מתחום התמחות אחד ,רשאי להגיש בקשה ביחס ליותר מתחום
אחד .במקרה כזה עליו לפעול כדלקמן:
א .למלא את טופס הבקשה ולסמן ב X-את כל התחומים בגינם מוגשת ההצעה;
ב .לצרף ביחס לכל תחום את ההמלצות והמסמכים הנדרשים הרלוונטיים ולציין ביחס
לכל תחום את עורכי הדין שבאמצעותם יסופקו השירותים בתחום הרלוונטי.
ג .המסמכים המבוקשים יצורפו פעם אחת ביחס לכל התחומים.

.19

במקרה בו מגיש משרד עו"ד הצעה ליותר מתחום אחד ,ימנה המשרד לא פחות מ 4-עורכי
דין כולל הרפרנט.

.20

על הזמנה זו לא י חולו דיני המכרזים ,והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא
תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

.21

העירייה תהא רשאית לגרוע יועץ מהמאגר ,לאחר זכות טיעון בכתב ועל פי החלטת העירייה,
בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:







על ידי מתן הודעה בכתב כי הוא מבקש להימחק מן המאגר.
שלילת רישיון עו"ד לעיסוק בתחום המקצוע נשוא המאגר או אי חידושו.
השעיית עו"ד מעיסוק בעריכת דין.
היועץ נכנס להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים
ו/או מקרה בו מונה למציע על ידי בית משפט מנהל זמני או קבוע או נאמן זמני או
קבוע או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע ו/או הפסקת פעילותו
של המציע לתקופה העולה על  45ימים.
במקרה בו הפר היועץ את חובת הנאמנות שלו כלפי העירייה.
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במקרה בו לעירייה ניסיון רע עם אותו יועץ.
הוכח לעירייה ,להנחת דעתה ,כי כישוריו המקצועיים של היועץ אינם עומדים
בדרישות המאפשרות לו להיכלל במאגר.
נפתחה כנגד היועץ (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ו/או
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ו/או המבקש הורשע בפלילים
בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו אחרי כניסתו למאגר.
סירוב ו/או אי השתתפות המציע בשני הליכים של העירייה לקבלת הצעת מחיר.
המציע הפר ו/או לא עמד בתנאי סעיף מהותי לחוזה ולא תיקן את ההפרה בתוך 14
ימים מיום שקיבל התראה על כך.

הענפים בתחום הייעוץ המשפטי
.22

להלן יפורטו התחומים השונים בענף הייעוץ המשפטי .מובהר כי ועדת ההתקשרויות תוכל
להוסיף תחומים ו/או לגרוע תחומים ו/או לפצל תחומים-הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

דיני עבודה.
משפט מנהלי וחוקתי.
מכרזים וחוזים.
מיסוי מוניציפאלי-ארנונה ,אגרות והיטלי פיתוח.
דיני עיריות.
ביטוח ונזיקין.
מקרקעין.
תכנון ובניה (לתביעות פרטניות לא לייצוג שוטף לועדה המקומית).
לשון הרע.
משפט מסחרי ואזרחי.
גביה מנהלית ומשפטית.
תביעות ייצוגיות.

תנאי סף
.23

רשאים להשתתף בהליך זה תאגידים הרשומים כדין בישראל ו/או עוסק מורשה ,העומדים
במועד הגשת הבקשה בכל הקריטריונים המפורטים להלן:
א .כללי:
 .1רשאים להגיש מועמדות רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בפרק זה -הצעה שאינה עומדת בכל התנאים-תיפסל.
 .2תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו ולא בגורם קשור כלשהו .וכשמדובר במשרד
עו"ד תנאי הסף מתקיימים בשותפיו הבכירים המוצגים במסגרת ההצעה כרפרנטים
לאספקת השירותים לעירייה.
 .3המציע מחזיק במשרד פיזי באזור המרכז הכולל את כל האמצעים הנדרשים לרבות
תוכנות משפטיות לצורך מתן השירותים נשוא הזמנה זו.
 .4המציע מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כדין .יש לצרף אישור תקף מפקיד מורשה רואה
חשבון או יועץ מס על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות על פי דין;
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ב .התאגדות כדין:
על המציע להיות משרד עורכי דין המהווה יישות משפטית אחת כשותפות או כחברה ,או
שהוא עוסק מורשה והמנהל את ספריו כדין.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע מסמכי התאגדות או תעודת עוסק מורשה.
ג .ותק:
על המציע (בעל המשרד) להיות עורך דין בוותק של למעלה מ 7-שנים מיום קבלת
הרישיון .לצורך חישוב הוותק -לא תבוא בחשבון תקופת ההתמחות.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע צילום רישיון עו"ד בתוקף.
ד .ניסיון:
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של ( 4ארבע שנים) לפחות ,במתן ייעוץ משפטי ל2 -
רשויות מקומיות לפחות ובמקרה של תכנון ובניה ל 2 -ועדות מקומיות ,ב 5 -השנים
האחרונות ,בתחום ההתמחות בגינו מוגשת הצעתו.
על עורכי הדין אשר יספקו את השירותים בפועל מטעם המציע להיות בעלי ניסיון מקצועי
קודם ומוכח של ( 3שלוש) שנים לפחות במהלך ( 3שלוש) השנים האחרונות במתן
השירותים הרלוונטיים לתחום ההתמחות.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו:





פרופיל המשרד.
קורות חיים של עורכי הדין אשר יספקו את השירות נשוא ההצעה.
פירוט הרשויות להם סופקו שירותים בצירוף פרטי אנשי קשר והמלצות בנוסח
המצורף נספח ב'.
כמו כן על המשתתף לחתום על תצהיר בהתאם לסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו–  1976בנוסח המצ"ב כנספח ג'.

ה .היעדר הרשעות /היעדר הרשעה בעבירות משמעת:
לא נפתחה כנגד המבקש (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ולא
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמבקש לא הורשע בפלילים בעבירה שיש
עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר .כמו כן ,המציע ו/או שותפיו ו/או
עורכי הדין המועסקים על ידו לא הורשעו בעבירות משמעת לפי חוק לשכת עורכי הדין
התשכ"א/1961-או לא הושעו מחבורת בלשכת עורכי דין.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע הצהרה בנוסח המצורף ומסומן כנספח
ד' לכתב הזמנה זה.
ו .היעדר ניגוד עניינים:
המציע לרבות שותפיו ומועסקיו אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן
השירותים עפ"י הזמנה זו.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף ומסומן
כנספח ה' לכתב הזמנה זה.
העירייה שומרת על זכותה לפסול מציע על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.
בעניין זה יובהר כי בעת פניה ספציפית במסגרת המאגר ,בנוסף ,יחתום המציע על שאלון
למניעת ניגוד עניינים על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים .2/2011
ז .היעדר קרבה משפחתית:
המציע לרבות שותפיו ומועסקיו אינם קרובי משפחה של עובד/י העירייה ו/או נבחי
הציבור בעירייה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף המציע הצהרה בנוסח המצורף ומסומן
כנספח ו' לכתב הזמנה זה.
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ח .לא מתקיימים במציע תנאי הפסלות הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים :5/2009
לא מתקיימים במציע ו/או בשותפיו ו/או בעורכי הדין המועסקים על ידו ,תנאי הפסלות
הקבועים בסעיף  8לנוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות
מקומיות (חוזר מנכ"ל משרד הפנים .)5/2009
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף ומסומן כנספח
ז' לכתב הזמנה זה.
מציע אשר לא יצרף לבקשתו את המסמכים הנדרשים בהתאם להזמנה זו ,תהא העירייה
רשאית מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,שלא לכלול את המועמד
ברשימה ,או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים
שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם
מהותיים לפי שיקול דעתה הבלעדי
.24

הגשת בקשה להיכלל במאגר
המעוניין להיכלל במאגר יועצים יגיש בקשה בנוסח המצורף נספח א' ויצרף אליה את כל
האישורים ,רישיונות ומסמכים המפורטים במסמך זה.

את הבקשה הכוללת את כל הפרטים והמסמכים יש להגיש עד לתאריך  18.7.18בשעה
 15:00לכתובת דוא"ל הבאהm.yoatzim@givat-shmuel.muni.il :
יש לצרף לטופס הבקשה את כל הנספחים והאישורים הנדרשים כשהם חתומים וממולאים
כנדרש .בקשה שלא תכלול את כל הפרטים לא תיבדק.
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כניסה למאגר המציעים
לשם בחינת ההצעות תתכנס ועדת התקשרויות בעירייה הכוללת את מנכ"ל העירייה או מי
מטעמו ,גזבר העירייה או מי מטעמו והיועצת המשפטית או מי מטעמה (להלן" :ועדת
התקשרויות") .ועדה זו תדון בבקשות.
במאגר היועצים יכללו רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל.
ועדת ההתקשרויות רשאית להקים ועדת משנה מטעמה לבחינת הבקשות ולהעברת
המלצותיה לועדה.
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הליך מסירת עבודות ליועצים
הפנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת שכר טרחה תעשה באופן המפורט
כדלקמן:
ביחס לכל שירות נדרש ספציפי ,העירייה רשאית לפנות למספר יועצים (בהתאם לדין ,לנהלי
העירייה ו/או משרד הפנים) ,מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו התחום.
הפנייה תעשה לפי בחירתה של העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .היועצים שאליהם
פנתה העירייה יגישו הצעת שכר טרחה שאותה הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.
בחירת ההצעה המיטבית עבור העירייה נתונה לשיקול דעת העירייה ,בהתאם לנסיבות של
כל מקרה ומקרה .כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש
ע"י העירייה (כולל ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות
מקצועית) ולהמציא לעירייה אישור ביטוח בחתימת המבטח כתנאי לתחילת פעילותו וכן
יחתום על שאלון למניעת ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים .2/2011
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מובהר ,כי ככל שתקום חברה כלכלית ו/או תאגיד עירוני אחר ,העירייה שומרת לעצמה את
הזכות לעשות שימוש בתוצאות מאגר זה גם עבורם.
5
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העירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת היועצים .המשתתף בהליך זה מוותר על
כל טענה לגבי פגיעה ו/או נזק שיגרם לו עקב הפרסום כאמור ,לרבות במקרה בו הפרסום
יהיה חלקי/שגוי.

בכבוד רב,
עיריית גבעת שמואל

נספח א'

6

בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי
אני הח"מ __________________מס זיהוי __________________מוסמך להצהיר ולחתום
בשם משרד עורכי הדין_______________________________________ :כדלקמן:
 .1אנו מבקשים להיכלל במאגר היועצים של עיריית גבעת שמואל.
 .1שם המשרד______________________________ :
 .2מספר ת.ז  /ח.פ ___________________________ :
 .3כתובת _________________________________ :
 .4מספר טלפון _____________________________ :
 .5פקסימיליה_______________________________:
 .6דוא"ל__________________________________:
 .7תחומי התמחות של המשרד:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 .2התחומים בהם מבקש המשרד להיכלל*:



דיני עבודה



מקרקעין



משפט מנהלי וחוקתי



תכנון ובניה



מכרזים וחוזים



לשון הרע



מיסוי מוניציפאלי (ארנונה ,אגרות והיטלים)



דיני עיריות



ביטוח ותביעות נזיקין



משפט מסחרי ואזרחי



גביה מנהלית



תובענות ייצוגיות

*יש לסמן את התחום בו המשרד מבקש להיכלל

 .3פירוט ניסיון קודם
א .המשרד מונה _______עורכי דין.
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ב .פרטי עורכי הדין במשרד אשר יעניקו ייעוץ לעירייה בתחום נשוא ההצעה:
שם עוה"ד

במשרד ותק במקצוע

סטטוס
(שותף
מייסד/שותף/מנהל
מחלקה/עו"ד/אחר)

ותק במשרד

תחומי
התמחות

ג .להלן ניסיון המציע ועורכי הדין שפרטיהם מופיעים בטבלה לעיל בתחום נשוא ההצעה:
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שם הרשות

הייעוץ המשפטי
שניתן

איש קשר
ברשות

טלפון

תאריך
התחלה

תאריך סיום

ידוע לנו ומוסכם כי:
 .4ידוע לנו כי אין בכניסה למאגר זה כדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם
מהכלולים במאגר ו/או כדי להבטיח התקשרות עמנו בהיקף כלשהו ,ולא לא תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 .5עצם הכניסה למאגר אינה מקנה לנו זכות לביצוע השירותים בפועל ,בהיקף כלשהו ,או לקבלת
תמורה כלשהי .ידוע לי כי מעת לעת וע"פ צורכי העירייה ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים
לביצוע השירותים בתחום הרלוונטי ,יערך הליך פניה למציעים מתוך המאגר ,כולם או חלקם,
לביצוע עבודה כלשהי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .6העירייה לא תהא חייבת לפנות במסגרת הליך הפניה למציעים לכלל היועצים הכלולים
במאגר או להעביר למי מהם עבודות בתדירות כלשהי ו/או בהיקף כספי כלשהו .כמו כן,
העירייה אינה מחויבת להזמין עבודות מהיועצים הכלולים במאגר והיא שומרת על זכותה
להזמין שירותים ממי שלא נכלל במאגר והכל על פי צרכיה ובכפוף לכל דין.
 .7במסגרת הליך הפניה למציעים העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור את
כל השירותים נשוא הליך הפניה ליועץ מסוים או לפצל את השירותים נשוא הליך הפניה בין
מספר יועצים שישתתפו בהליך.
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 .8ידוע לנו ומוסכם עלינו כי ככל שאדרש לספק שירותים כלשהם הם יבוצעו בכפוף להזמנות
עבודה חתומות שתועברנה לנו ע"י העירייה וחתימה על הסכם שיועבר לנו.
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
בטופס זה מדויקים ועדכניים ואת ההצהרות שלעיל

_______________
שם פרטי

_________________
שם משפחה

_______________
תאריך חתימה

_________________
חותמת

אישור זכויות חתימה
אני הח"מ ,עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר
רישיון _________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר
_________________ ת.ז ________________ .גב/מר____________________
ת.ז( _________________ .המציע) וחתם/מה על "הצהרת המציע" שלעיל בפני וכן על
יתר מסמכי ההצעה ,וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם
לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.
חתימת עורך הדין

_________________ תאריך _________________

נספח ב'
נוסח מכתב המלצה
לכבוד
עיריית גבעת שמואל
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הנדון :מכתב המלצה
 .1אנו מאשרים כי המציע ______________________ח.פ/ת.ז______________________
הבאים:
בתחומים
משפטיים
שירותים
את
לנו
סיפק
______________________________________בתקופה מתאריך___________________ עד
תאריך____________.

 .2הנ"ל ביצעו את עבודתם (נא להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית):
א .לשביעות רצוננו המלאה.
ב .לשביעות רצוננו החלקית.
ג .לא לשביעות רצוננו.
 .3הנ"ל ביצעו את העבודה תוך עמידה בלוחות הזמנים:
לשביעות רצוננו המלאה.
א.
לשביעות רצוננו החלקית.
ב.
לא לשביעות רצוננו.
ג.
הערות נוספות___________________________________________________:
______________________________________________________________
בכבוד רב,
שם הרשות המקומית____________________:
שם ממלא הטופס ותפקידו_________________:
טל _________________________________:
חתימה +חותמת_________________________

נספח ד'
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
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אני הח"מ ,________________ ,נושא ת.ז מס' __________________ לאחר שהוזהרתי
כחוק ,כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן/ת
הצהרתי זאת להוכחת עמידת _________________ (להלן" :המציע") בתנאי המפורט בסעיף
לכתב הזמנה להציע הצעות.

הנני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

הנני מכהן/ת בתפקיד _______________ המציע.
הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם
עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.
עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ( 2 -שתי)
עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א –  1991ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1987ואם הורשעו ביותר מ2 -
(שתי) עבירות כאמור – עד למועד האחרון להגשת הצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה בעבירה.
המונחים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א –  .1981המונח "בעל זיקה למציע" משמעו ,כל אחד מאלה-:
 .1תאגיד שנשלט על ידי המציע;
 .2אחד מאלה:
א .בעל השליטה במציע;
ב .תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המציע ,ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של
המציע;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .3אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע.
המונח "הורשעו" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום
.31.10.2002
המונח "שליטה מהותית" משמעו :החזקה של ( 75%שבעים וחמישה אחוזים) או יותר
בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

_________________
חתימה
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נספח ד'

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב ____ נושא\ת ת"ז מס’______ מורשה\ית חתימה מטעם
____________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע") .לאחר שהוזהרתי כחוק
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

אני הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על
תצהיר זה בתמיכה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים שפורסם על ידי עיריית
גבעת שמואל ( להלן" :המכרז").

.2

המציע לא הורשע ו/או נחקר:
בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס
הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על
המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק
העונשין ,התשל"ז ,1977-וכן עבירות שעניינן רשלנות לרבות גרם מוות ברשלנות
למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א ( .1981-מחק את המיותר)

.3

העבירות
לביצוע
בחשד
בעבר
הורשע
ו/או
נחקר
המציע
הבאות ( __________________________________:יש לפרט מתוך
העבירות המנויות לעיל)הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת
כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות
שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז
שבנדון.

____________________ ________
תאריך
חתימה וחותמת עו"ד

_________________ _____________
תאריך
שם חתימה וחותמת
של המציע

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע
הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.
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נספח ה' לכתב ההזמנה

הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
אנו ,הח"מ ,_____________________________________ ,מס' חברה /זהות _____________________ ,שכתובתנו הינה
____________________________________________________ מצהירים מסכימים ומתחייבים בזאת כלפיכם,
כדלקמן:
אני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעולות המציע לבין השירותים הנדרשים
.1
במכרז שבנדון.
.2

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים ,או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,בקשר
למתן השירותים ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב
של ניגוד עניינים ,או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המזמין.

.3

אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל עניין שבשלו אני עשוי להימצא בניגוד עניינים כאמור,
מיד עם היוודע לי עליו וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המזמין.

.4

אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ( 2/11בנושא ניגוד
עניינים) ,וכי אני מתחייב לנהוג לפיו ,לרבות ביחס לחובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים ובחינתו על ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.

.5

אני מתחייב להודיע לעירייה ,בכתב ובאופן מיידי ,על כל עניין אישי או עסקי בין פעולותיי ,או
פעילות של כל צד עמו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב של
ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים לעירייה.

.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד
אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי העירייה ,אודיע על כך באופן מיידי ומפורט לנציגי
העירייה.

שם ומשפחה מורשה החתימה:
תפקיד______________________________________ :

מס' ת.ז:
חתימה _____________ תאריך__________ :

אישור עו"ד
אני החתום מטה ,עו"ד ____________________________________ ,מס' רישיון ____________________  ,מאשר
בזה כי בתאריך ________________ הופיע/ה בפני ה"ה _______________________________________ ,מס'
ת.ז ____________________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה
עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ו'
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תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובד עירייה ו/או לנבחר ציבור בעירייה

אני הח"מ ________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ (להלן" :המשתתף").הנני מצהיר
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המשתתף.
.1

אני מצהיר כי אין לי קרבת משפחה לעובד עיריית גבעת שמואל.

.2

אין לי קרבת משפחה לאחד מנבחרי הציבור (חברי מועצה ,ראש העיר ,סגניו).

לעניין שאלון זה קרוב משפחה יחשב " -קרוב משפחה" – בן זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח או
אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות
חורג או מאומץ.

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________________
חתימה

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

___________________
חותמת  +חתימה

נספח ז'
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תצהיר לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2009
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעה שהנני מגיש על מנת להיכלל במאגר היועצים המשפטיים
של עיריית גבעת שמואל.
 .2הריני מצהיר כי לא מתקיימים במציע ו/או בשותפיו ו/או בעורכי הדין שיספקו את
השירותים נשוא ההצעה תנאי הפסלות המופיעים בסעיף  8לנוהל מסירת עבודות
משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות מקומיות (חוזר מנכ"ל משרד הפנים .)5/2009
 .3זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם מורשה החתימה ,____________________:מס' תעודת זהות________________:
חתימה_________________:
תפקיד,________________:
תאריך__________________:

אישור עו"ד
אני החתום מטה ,עו"ד ____________________________________ ,מס' רישיון ____________________  ,מאשר בזה
________________ הופיע/ה בפני ה"ה _______________________________________ ,מס'
כי בתאריך
ת.ז ____________________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה
עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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