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הסכם לשירותי ייעוץ
הכנת תוכנית לניהול פסולת  -אשכול כנרת עמקים
שנערך ונחתם ביום ____________ ב____________
בין

מועצה אזורית עמק הירדן
כתובת _________________

לבין

_____________ ח.פ/ת.ז מס'_______________
כתובת__________________________-

להלן"-המועצה"
מצד אחד

להלן " -היועץ "
מצד שני
הואיל

ואשכול כנרת עמקים (להלן "האשכול") הינו תאגיד עירוני שמוקם על מנת
לקדם תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגים בין רשויות מקומיות וביניהן
לבין משרדי הממשלה.

והואיל

והאשכול נדרש להכין תוכנית לניהול הפסולת בתחומו ובכלל זה בדיקת דרכים
מיטביות לניהול אזורי משותף של מערך הפסולת וכן בדיקת צרכי הרשויות
באשכול בתחום תשתיות (תכנית שתוגש למשרד להגנת הסביבה לקבלת תמיכה)
(להלן" :התכנית");

והואיל

ומועצה אזורית עמק הירדן (להלן" :המועצה") הינה בין הרשויות השותפות
באשכול ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה הוטל עליה להתקשר עם יועץ
אשר ייעץ לאשכול בתחום ניהול הפסולת ויכין את התכנית;

והואיל

ולצורך איתור יועץ כאמור ,יצאה המועצה במכרז פומבי שמספרו מס' 8.2244.9
(להלן" :המכרז") ואשר עניינו קבלת הצעות עבור הקבלת הצעות עבור הכנת
תכנית לניהול הפסולת בתחומי האשכול;

והואיל

והיועץ הצהיר כי יש לו את הכישורים והניסיון הדרושים לצורך ביצוע העבודות
והינו עומד בתנאי המכרז;

והואיל

והצעת היועץ במכרז (להלן" :ההצעה") נבחרה כהצעה הזוכה;

והואיל

ומוסכם שעל היחסים בין הצדדים ,לא יחולו יחסי עבודה וכי היועץ לא יחשב,
לכל דבר ועניין כעובד של המועצה או של האשכול ותנאי ההתקשרות יתנהלו אך
ורק לפי האמור בהסכם זה;

והואיל

והסכם זה נערך ונחתם כהסכם עבודה לשירות קבלני ,והוראותיו של הסכם זה
בלבד תקבענה את היחסים ההדדיים בין הצדדים ,ואת ההתחייבויות והזכויות
ההדדיות;

והואיל

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות עם היועץ;
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לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:
 ..כללי:
א .דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם.
ב .כותרות הסעיפים נועדו למען נוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.
ג .נספחי ההסכם הם אלה:
( )1נספח א' – נוסח ערבות ביצוע
( )4נספח ב'  --אישור קיום ביטוחים.
 .4נציגי הצדדים
א.

מוסכם בין הצדדים כי לצורכי הסכם זה יהיה מר רענן סרי נציג המועצה ,או מי
שיקבע על-ידי המועצה מעת לעת.

ב.

נציג המועצה והיועץ יתאמו ביניהם את פעולות הקשורות לביצועו של הסכם זה,
וישמרו על שיתוף פעולה הדוק במשך קיומו של ההסכם.

 .2הצהרות היועץ
א .כי הינו בעל ניסיון מוכח בתחומי איכות הסביבה בדגש תחומי ניהול הפסולת
והתברואה במגזר המוניציפאלי .בעל לפחות חמש שנות ניסיון בעריכת חוות דעת,
תוכניות סביבתיות ,תחשיבים כלכליים סביבתיים  ,הכנת מפרטים וכתבי כמויות
עבור מכרזים בתחומי הסביבה והפסולת ,סקרים בתחומי הסביבה והפסולת במגזר
המוניציפאלי.
ב.

כי אין מניעה חוקית ,חוזית ו2או כל מניעה אחרת ו2או כל זכויות צד ג' שהן אשר
עלולים למנוע או להפריע לקיום התחייבויותיו עפ"י הוראות הסכם זה.

ג.

כי קיבל מהמועצה לשביעות רצונו המלאה כל הסבר ,הבהרה ,מידע ,שביקש והנובע
ו2או הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי
המועצה בקשר עם אלה.

ד.

כי ידוע ליועץ שהמועצה רשאית להתקשר עם נותני שירות אחרים לביצוע העבודה,
בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי של המועצה וכי אין ליועץ כל בלעדיות במתן
שירותים בתחום זה ובכלל.

ה.

היועץ מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה
על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת המועצה,
מראש ובכתב.

 .4פירוט השירותים שיינתנו על ידי היועץ
א .תיאור מצב קיים (לשנת  )44.2בכל אחת מהרשויות האשכול בניהול מערך הפסולת
שיכלול :
 ).כמות פסולת לסוגיה (מעורבת  ,גושית ,גזם ,בנין  ,קרטון  ,נייר ,פלסטיק אריזות
ועוד )
 )4אופן הפינוי (עצמי  ,קבלן ) ודרך ההתקשרות עם קבלן הפינוי.
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 )2פירוט כמות וסוגי כלי האצירה בכל רשות ורשות לכל זרם  ,חישוב נפח כולל לכל
זרם.
 )2תשתיות נוספות הקיימות ברשות (תחנת מעבר ,רמפות ,משטחים ,משאיות וכו'
 )5פתרון הקצה לכל זרם .
 )6בעיות מיוחדות בטיפול בכל זרם  ,במידה ויש.
 )2נקודות חוזקה וחולשה של כל רשות במערך ניהול הפסולת תוך התייחסות לרמת
השירות  ,מפגעי פסולת ,תלונות ציבור פיקוח ואכיפה ועוד.
 )9התייחסות ובחינה לטיפול אזורי ואשכולי לכל סוג של זרם  :יתרונות  /חסרונות
והיתכנות כלכלית ותפעולית.
ב.

הערכת עלויות טיפול  :עלות טיפול בכל זרם (כולל הצגה מפורטת לכל עלויות מקטעי
הטיפול לכל זרם ):
 ).עלות כוללת (פינוי ,פתרון קצה ועוד)
 )4עלות  ₪לטון
 )2עלות  ₪לתושב
 )2אחוז מתקציב הרשות
 )5התוצר (סעיפים  )566יוגש במסמך מרכז הכולל ניתוח כלכלי ומצגת מפורטת.
בחינת צרכי הרשויות לתמיכה :
 ).עריכת רשימת השקעות בתחום תשתיות הפסולת לתמיכת המשרד על פי
משקולות ואמות מידה שיגובשו באשכול כמו :

ג.

.i

כלי אצירה

.ii

ציוד מכאני (משאיות  ,מכונות טיאוט ועוד)

 )4יש לציין כי רשימת ההשקעות תהווה בסיס ומפרט למכרזים עתידים בנושאים
השונים .
 .5תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות מכוחו של הסכם זה הינה למשך  .4חודשים (במילים :שנים עשר
חודשים) מ ________ -עד לתאריך ___________ (להלן " -תקופת ההתקשרות").
ב.

מוסכם כי למועצה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות לעד_____ תקופות
התקשרות נוספות בנות עד ( .4שתים עשרה) חודשים כל אחת ,ובסך הכל לתקופה
מקסימלית של ____ ,באותם תנאי התקשרות (להלן " -תקופות האופציה").

הארכת ההסכם בכל פעם תתבצע על-פי הודעה בכתב שתשלח ליועץ בה ייכתב כי
המועצה החליטה להאריך את ההסכם עמו בהתאם לסעיף זה ,הודעה זו תשלח ליועץ עד
 24יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה לפי העניין .בתקופת ההארכה
ימשיכו לחול כל הוראות הסכם זה.
ג.

המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ ,על פי שקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות ,וזאת לאחר מתן הודעה
בכתב ליועץ של ( 64שישים) ימים מראש.

ד.

הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תהא חייבת במתן פיצוי
כלשהו ליועץ ,וליועץ לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין
ללא יוצא מן הכלל ,נגד המועצה בשל כך .זאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד
ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי הוראות ההסכם ועל פי כל דין.
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ה.

למען הסר ספק ,הפסקת ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תגרע מזכותו של היועץ
לקבל תמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו לפני הביטול.

ו.

בכל מקרה של סיום התקשרות על פי הסכם זה ,ישיב היועץ למועצה כל כתב הסמכה
ו2או מינוי ו2או כל מסמך אחר שנתנה המועצה ליועץ.
השבת כתב ההסכמה ו2או מינוי ו2או מסמך אחר שנתנה המועצה ליועץ כאמור הינו
תנאי לזכותו של היועץ לכל תשלום שהוא מהמועצה אשר טרם שולם לו עד מועד סיום
ההתקשרות.
חרף האמור המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם או איזה חלק ממנו לאלתר,
ולהשלים בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים נשוא ההתקשרות וזאת בכל
אחד מהמקרים הבאים:

ז.

().
()4
()2
ח.

היועץ נמצא בהליכי פשיטת רגל ו2או הוכרז כמוגבל באמצעים ו2או כשניתן נגדו צו
כינוס נכסים ,ו2או צו הקפאת הליכים ,ו2או צו פירוק או בהליכים שלקראת
הפרוק;
היועץ הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר בלי שניתנה לכך הסכמת המועצה
מראש ובכתב.
היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית.
אם מכל סיבה תאלץ המועצה ,לבצע פעילות אשר בהתאם להוראות הסכם זה חלה
על היועץ ,וזאת מחמת שהיועץ לא ביצע פעילות זו ,ו2או מחמת שהיועץ לא ביצע את
הפעילות במיומנות הראויה ,או במועד המתחייב ,כי אז יחויב היועץ לשלם למועצה
את התשלום ששולם על ידה לביצוע פעילות זו ,או את השכר הראוי בגין ביצועה,
והמועצה תהיה זכאית לקזז סכום זה מן הכספים המגיעים ליועץ.

ט .בכל מקרה בו היועץ הפסיק להעניק שירותיו למועצה כאמור ,רשאית המועצה
להמשיך בביצוע השירותים בעצמה או למסור את המשך ביצועם לכל גורם אחר .כל
ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע השירותים כאמור ,יחולו על היועץ
והמועצה תהיה רשאית לנכות כספים אלו מכספים המגיעים ממנה ליועץ בגין הסכם
זה או בגין כל עבודה אחרת.
 .6תמורה:
א .בתמורה לביצוע השירותים על פי הסכם זה ,תשלם המועצה ליועץ את התמורה
כמפורט להלן:
 ).בתמורה למתן השירות ,המועצה תשלם ליועץ את הסכום הנקוב בהצעת היועץ בסך
של ________ ש"ח (_________שקלים חדשים) לא כולל מע"מ ,כנגד חשבונית
מס ( להלן" :התמורה").
 )4היועץ יגיש למועצה חשבונית מס ערוכה כדין עם סיום ביצוע השירותים למועצה.
נציג המועצה יאשר את החשבונית.
 )2התמורה תשולם כנגד החשבונית בתנאי התשלום הנהוגים במועצה.
 )2המועצה רשאית לנכות מהתמורה כל סכום שיש חובה לנכותו ע"פ דין ו2או נוהג.
ב.

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא והסופי עבור כל
השירותים המוענקים על-ידי היועץ למועצה על-פי הסכם זה ,כאשר היא כוללת
בחובה את כל ההוצאות שיגרמו ליועץ בגין שירותיו ובכללם הוצאות נסיעה ,הוצאות
משרדיות ,מסים ,הוצאות אחרות ,שכר עבודה וכיו"ב ,וכי על המועצה לא תחול כל
חובה לשלם ליועץ תמורה נוספת או אחרת אלא אם נקבעה מפורשות בהסכם זה.
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 .7היעדר יחסי עובד מעביד:
א .מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין הצדדים הינה על בסיס קבלני ,וכי היא לא תחשב
בשום פנים ואופן כמערכת של יחסי עובד מעביד ,או כיוצרת יחסים כאלו.
ב.

כמו כן ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים על ידי היועץ (להלן -
"המועסקים") בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו2או שליחיו של
היועץ וכי בין המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי
עובד ומעביד.

ג.

הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות המועצה ו2או מי מטעמה לתת ליועץ הוראות
ולפקח על ביצוע מתן השירותים על-ידו או על-ידי מי מטעמו ,אלא אמצעי להבטיח
ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיינה ליועץ ולכל המועסקים על-ידו כל
זכויות של עובדי המועצה.

ד.

היועץ מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל
התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ו2או הסכם ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים
על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות
עובדים ,תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיוצא באלה ,לפי כל דין ו2או הסכם .כן
מתחייב היועץ לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו,
במישרין או בעקיפין.

ה.

חויבה המועצה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין
מי מהמועסקים על-ידי היועץ ו2או מטעמו בביצוע הסכם זה ישפה היועץ את המועצה
עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שחויבה המועצה לשלם כאמור והיועץ יהיה
מנוע מהעלאת כל טענה בקשר עם דרישה זו.

ו.

אם מכל סיבה שהיא ייקבע על-ידי גורם מוסמך כי מערכת היחסים שבין המועצה
ליועץ או מי מטעמו הינם יחסי עובד-מעביד וכי היועץ או מי מעובדיו ו2או מטעמו
אמורים להיחשב לכל דבר ועניין כעובדי המועצה ,כי אז מסכים היועץ מראש,
שהתמורה המשולמת לו על-ידי המועצה תחשב לכל צורך שהוא כתשלום גלובלי
המהווה כיסוי של כל תשלום ,או הטבה ,או זכות שהיו מגיעים לו ו2או לעובדיו
כעובדים שכירים ,ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור דמי חופשה ,הבראה,
מחלה ,גמל פיצויי פיטורין וכל תשלום אחר.

ז.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המועצה על כל נזק ,הפסד ,והוצאה שייגרמו בגין
כל תביעה שתוגש נגד המועצה ע"י מי מעובדיו של היועץ ו2או כל גוף אחר בקשר
להעסקת עובדיו ע"י היועץ.

ח .היועץ מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל
ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם.
ט .היועץ מצהיר ,כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות
ו2או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.
 .8קיזוז
המועצה רשאית לקזז כל חוב של היועץ מכל סכום שייפסק כי היא חייבת לו .אין בהוראת
הקיזוז כדי לפטור את היועץ מהתחייבותו להשבת החוב ככל שסכום הקיזוז לא יספק או אם
לא יבוצע מסיבה כלשהי.
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 .9אחריות:
היועץ אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר ,בין
במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה ו2או לכל צד שלישי ו2או לכל עובד,
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד היועץ  -בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על-ידי עובדיו ו2או
שילוחיו ו2או כל הנתון למרותו  -בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה
נשוא הסכם זה.
 .11ביטוח
א .מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין ,יערוך היועץ ויקיים
על חשבונו בחברת ביטוח בעלת מוניטין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ולביטוח
אחריות מעבידים ,בתנאים ובגבולות האחריות אשר לא יפחתו מן המפורט באישור
על קיום ביטוחי העבודות המצ"ב כנספח ב' לחוזה.
ב.

היועץ לבדו יישא בתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוח.

ג.

מוסכם בזה כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ו2או בהמצאת האישורים ו2או
בבדיקתם ו2או בשינויים ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו2או כדי להטיל
אחריות כלשהיא על המועצה ו2או על מי מטעמה ו2או בכדי לצמצם באחריות היועץ
על פי הסכם זה ו2או על פי דין.

ד.

היועץ מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו תביעה ו2או דרישה ו2או טענה מכל מין וסוג
כלפי המועצה באשר לתוכן ו2או היקף הביטוחים אשר נדרש לעורכם כמפורט לעיל
והכיסוי שיינתן על ידם ,וכי הוא מוותר על כל תביעה ו2או דרישה כנ"ל והיועץ מאשר
בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך .למען הסר ספק ,מוסכם
כי גבולות האחריות בביטוחים השונים ,כמפורט באישורים ,הנם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על היועץ ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות
האחריות בהתאם.

ה.

היועץ רשאי ומתחייב לערוך לעצמו ביטוחים נוספים ו2או ביטוחים משלימים על-פי
שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכי הביטוח שלו בצורה נאותה
לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של הביטוחים הקיימים ,אולם מוצהר
ומוסכם בזאת שבכל ביטוח נוסף ו2או משלים שייערך על ידי היועץ ו2או לטובתו
תיכלל המועצה כמבוטחת נוספת ויכלול ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי
המועצה ו2או הפועלים מטעמה.

ו.

אם לא יבצע היועץ את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה ,תהיה המועצה רשאית
לעורכם בשמו או להשלימם ,לפי העניין ,ולשלם את דמי הביטוח ,ככל שמתחייב מן
העניין .המועצה תהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל וכל
הוצאה נלווית ,וכן הפרשי הצמדה וריבית ,מכל סכום אשר יגיע ליועץ ממנה בכל זמן
שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

ז.

היועץ מתחייב לוודא כי קבלני משנה המועסקים בביצוע העבודות יערכו ויקיימו
ביטוח לרכושם ולאחריותם וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ההרחבות
והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי היועץ ,כמפורט לעיל ובאישור .כמו כן,
מתחייב היועץ כי במידה וישתמש בשירותי קבלני משנה ,על היועץ האחריות
הבלעדית לבדוק כי קבלני המשנה יקימו את דרישות הדין והביטוח לרבות הביטוחים
המנויים באישור עריכת ביטוחי היועץ ,וימציאו אישורי קיום ביטוחים כשהם
חתומים כיאות ע"י מבטחי קבלני המשנה.

ח.

היועץ יערוך ביטוח כל הסיכונים לכל הרכוש שאינו נכלל במסגרת העבודות או שאינו
מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח העבודות הקבלניות.

ט .היועץ מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ולחייב את
קבלני המשנה מטעמו למלא אחר תנאי הפוליסות ,לשלם או לוודא כי ישולמו דמי
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הביטוח במלואם ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת לפי הצורך
ושיהיו בתוקף.
י.

ביטוח היועץ יכלול גם את המועצה וכן יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות
התחלוף כלפי המועצה ,וכלפי כל מי שיבוא במקומה ו2או מכוחה ו2או הקשור
לביצוע העבודות.

יא .הביטוחים ישולמו ע"י היועץ במועדם וכל הוראות הפוליסות יקוימו ויכובדו בכדי
שיהיה תוקף מלא לכל הביטוחים .הביטוחים יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו
רשאי לבטל את הביטוח ,לצמצם את היקפו ו2או לחדשו אלא אם כן מסר המבטח
למועצה הודעה בדואר רשום בדבר כוונתו לעשות כן לא פחות מ  64 -יום מראש.
יב .תוך  2ימים מחתימת הסכם זה ימציא היועץ אישור על עשיית הפוליסות וכן יעביר
את העתקיהן למועצה  -קיום הביטוחים במלואם הינם תנאי יסודי בהסכם.
 .11ערבות
א .להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,ימסור היועץ למועצה ערבות ביצוע
בסך _______(___________ אלף שקלים חדשים) בנוסח המצורף כנספח ב'.
ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של ______חודשים מיום החתימה על ההסכם
ותוארך מעת לעת לפי הצורך (להלן" :ערבות ביצוע").
ב.

ערבות הביצוע תהא אוטונומית ותיערך לפקודת מועצה אזורית עמק הירדן ותהא
וצמודה למדד המחירים לצרכן.

ג.

חילוט הערבות כאמור ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין הפרה של ההסכם על
ידי היועץ או קיזוז בגין נזקים שנגרמו על ידי היועץ ,ואולם אין בכך כדי למנוע
מהמזמין להעלות כל טענה כלפי היועץ ולדרוש ממנו כל סעד העומד למזמין לפי כל
דין ,לרבות בגין נזקים שנגרמו למזמין בשל מעשה ו2או מחדל של היועץ או מי
מטעמו.

 .11ניגוד ענינים
א .היועץ מצהיר כי הוא ו2או מי מעובדיו ו2או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב של
ניגוד עניינים וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם
העבודות נשוא ההתקשרות.
ב.

בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ,ימסור היועץ למועצה גילוי מלא על כך.

ג.

היועץ יקפיד על מילוי מסמכים ומתן הצהרות ,והכל לפי נוהל לבדיקה ולמניעה של
חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות
תחילת
טרם
(.)http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdf
ההתקשרות יחתום היועץ על השאלון והתצהיר המצורפים להסכם זה כנספח כתנאי
לתחילת העבוד ה לפי הסכם זה .נמצא כי היועץ עלול להימצא בניגוד עניינים לפי
הוראות הנוהל ,תהיה המועצה רשאית להפסיק ההתקשרות מבלי שייחשב הפרת
ההסכם.

 .11זכויות יוצרים
א .היועץ מצהיר כי זכויות היוצרים בכל התכניות ,המסמכים ,הרעיונות הגולמיים,
הטיוטות ,התוצרים וכל כיו"ב שנוצרו אגב מתן השירותים למועצה ,הינם של
המועצה בלבד ,וכי היועץ לא יעשה בהם כל שימוש למעט באישור המועצה מראש
ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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ב.

היועץ מתחייב כי מיד עם סיום ההתקשרות כאמור בחוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,הוא
ימסור ו2או יחזיר למועצה ,כל חומר מכל סוג שהוא ,הנמצא ברשותו ו2או בשליטתו
וכן כל רכוש אחר השייך למועצה וכן את כל המכתבים ,וכל שאר המסמכים שבידיו,
הקשורים לפעילותו.

 ..2שונות
א .ספרי המועצה חשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בנוגע לתשלומים ששולמו ליועץ.
ב .המועצה תהיה רשאית בכל זמן לפקח ולהשגיח על מתן השירות וכן לבדוק את הפעולות
שנעשות על ידי היועץ במתן השירות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם.
ג .מודגש בזאת כי כל פיקוח אשר נעשה על ידי המועצה הינו פיקוח במסגרת יחסי יועץ
עצמאי למול מזמין השירות.
ד .תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והמועצה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב
ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
ה .כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,
ובחתימת שני הצדדים.
ו .כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה.
ז .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  24שעות לאחר שישלחה מבית דואר
בישראל.
 ..5סמכות שיפוט
לבתי המשפט שבנצרת בלבד תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע
להסכם זה ו2או הנובע ממנו.
ולראייה באנו על החתום,
_______________________
מועצה אזורית עמק הירדן
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נספח א'
נוסח ערבות ביצוע
תאריך____________________:
לכבוד
המועצה האזורית עמק הירדן
שלום רב,
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") 1אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ________ שקלים חדשים (הסכום
במילים _____________ :שקלים חדשים) (להלן " -הסכום הנ"ל") ,המגיע או עשוי להגיע לכם
מאת המבקש בקשר עם שירותי יעוץ בנושא ניהול פסולת למועצה אזורית עמק הירדן.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם
על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.
ב.

המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.
המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
ג.
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.
מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 2-שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו ,אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ו2או לנמק את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל
(לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).
( 2כולל) בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו
בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה
בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

1

(שם המציע מבקש הערבות).
2
כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה אם וככל שתוארך ההתקשרות
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לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
(להלן" :המועצה")

נספח ב'
אישור עריכת ביטוח

הנדון :אישור עריכת ביטוח של __________(להלן " היועץ") למתן שירותי ייעוץ
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
להלן לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:
 ..ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטחת בין היתר את הפעילות המתבצעת על ידי היועץ בגבול אחריות של  ₪ .,444,444לאירוע,
לתובע ולתקופת ביטוח .פוליסה זו אינה כפופה להגבלה2סייג בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר
מזיק במאכל או משקה ,קבלנים ו2או קבלני משנה ,פרעות ,שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף
מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותם למעשי ו2או
מחדלי היועץ בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
 .4ביטוח אחריות מעבידים
בגבול אחריות בסך  ₪ 6,444,444למקרה ו ₪ 44,444,444 -לתקופת הביטוח (שנה).
הביטוח מורחב לכסות את מועצה ,אם יימצא מי מהם אחראי כמעביד בכל אופן שהוא ,למי
מהמבוטחים או למועסקים על ידם.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול על פוליסה זו כל מגבלה ו2או הגבלה בכל הנוגע
לעבודות בגובה ו2או בעומק ,פתיונות ו2או רעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ועובדים
המועסקים על ידי חברות כח אדם .פוליסה זו מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי היא
נושאת בחבות מעבידים כלפי מי ממעוסקי היועץ.
תנאים כלליים לכלל הפוליסות:
 הרינו מוותרים על זכות השיבוב כלפי מועצה ו2או מי מטעמה.
 הביטוח על כל פרקיו קודם וראשוני לביטוחי מועצה ו2או המפקח ואנו מוותרים על
זכותנו לשיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  58לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א ..89. -
 הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח לא
יפגע בזכויות שאר המבוטחים.
 הפוליסה כפופה לתנאי ביט .44.2
 תשלום הפרמיה ו2או ההשתתפות העצמית וכל הוצאה אחרת הקשורה לביטוחים הנ"ל
תחול על היועץ בלבד.
 אנו לא נבטל הביטוח או נצמצם הכיסוי אלא אם נשלחה על ידינו למועצה הודעה על כך
בדואר רשום 64 ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו2או צמצום כאמור.
בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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