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 08/06/2022  :תאריך     ביטחון / איכות סביבה. מחלקה : 

 בקשה להצעת מחיר

 המצ"בעל הספק למלא את הצעתו בטופס זה בלבד על פי המפרט 

 _____________________ : לכבוד

 בקשה להגשת הצעת מחיר לשירותי תובע עירוני במועצה האזורית אשכול: 

 זה. חלק בלתי נפרד ממסמךעל פי המפרט המצורף המהווה  להגיש הצעת מחיר באפשרותך .1

 יש לנקוב סכום בהצעת המחיר על גבי המפרט בלבד. .2

 בתשלום חודשי קבוע למשך שנה. שקלים, כולל מע"מ,  2,500שישולם יעמוד על הסכום  .3

 לא תתקבל הצעת מחיר שלא תישא את חתימת וחותמת המציע. .4

 .ודשיםח 3 הצעת המחיר תקפה למשך  .5

 יום בגינם הוגש החשבון.  45תנאי תשלום: שוטף +  .6

הטובין/השירות בין מספר מציעים ואינה המועצה רשאית להזמין חלק מהטובין/השירות, לפצל ביצוע  .7
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

לצורך  –למציעים תושבי אשכול. "מציע תושב אשכול"  5בשקלול ההצעה, תינתן עדיפות של %  .8
 בקשה להצעת מחיר זו, יוגדר כדלקמן:

על המציע לצרף להצעתו צילום  מציע שמתגורר בתחום השיפוט של מ.א. אשכול  להוכחת האמור,
ת.ז. שבו רשומה כתובתו של המציע( וכן לצרף אישור תושב מגזברות -ת.ז. )כולל הספח או החלק ב

 המועצה. 

 נא להודיע מיידית. –( פרטי העסק )עוסק מורשה ושם העסקבמקרה של שינוי ב .9

 ליפי אחר.שהוגדר בבקשה זו ולא מוצר חו/או השירות הספק מתחייב להציע את המוצר  .10

אותם הוא מספק / , / עבודות ביחס לשירותים על פי חוק ביטוחים הספק מתחייב לערוך ולקיים  .11
מבצע עבור מוצעה אזורית אשכול ) לדוגמה: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות 

ו מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית וכל ביטוח אחר לפי העניין (, ככל שנהוגים בתחום פעילות
בביטוחי הספק בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. 

. בביטוח הספק ירשם וויתור אזורית אשכולירשם שהם קודמים לכל ביטוח שנערך ע''י המועצה 
ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת  אזורית אשכולזכות תחלוף כלפי המועצה 

בגין מעשי ו/או מחדלי  אזורית אשכולאדם שגרם לנזק בזדון. הביטוח יורחב לשפות את המועצה 
הספק זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

באם תחשב כמעביד  אזורית אשכולאת המועצה המבוטח. ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות 
   של עובדי הספק.

 לא תידון. הצעת מחיר שלא תישא את חתימת וחותמת המציע  .12

 חתימה /וחותמת : _____________.       
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 השירות הנדרש:מפרט 
 

. המועצה האזורית אשכול מקימה בימים אלו מחלקת פיקוח ואכיפה, תוך ניסוח חוקי עזר תומכים .1
המועצה בתהליך הקמה של ועדת מקומית, אשר תגדיל משמעותית את פעילות התובע העירוני 

 בהמשך. 
יישום מדיניות התביעה של להשלמת השירות הציבורי, המועצה נדרשת לגייס תובע עירוני לשם  .2

יהיה אמון, בין התובע העירוני  הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי.
 , על התחומים הבאים: היתר
 .ייצוג הרשות המקומית וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי .א
 ייצוג הרשות בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות הדנות בעבירות מכוח חוקים, .ב

 המשפט לרבות חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי)תקנות, צווים וחוקי עזר 
 . (נוסח משולב -

 בחינת חומר החקירה.  .ג
 העברת בקשה להשלמת חקירה מגורמי הפיקוח ו/או ממונים ו/או מגורם אחר שברשותו .ד

 חומר רלוונטי בנושא, במידת הצורך.
 מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגיש כתב אישום. .ה
 הכנה, כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השונות, לרבות: כתבי .ו

 . הליים, בקשות שונות ערעורים ועודצווים שיפוטיים ומנאישום, 
 ובכלל זה כתבי אישום (שלום ומחוזי ועליון)הול ההליכים פליליים בבית המשפט יצוג וניי .ז

 .בקשות לעיכוב הליכים, צווים וכיוצ"ב
 מתן החלטה בבקשות לביטול ברירות קנס וביטול ברירות משפט בהתאם להנחיות היועץ .ח

 (.4.3040הנחיית יועמ"ש מספר ) המשפטי לממשלה
 ייצוג התביעה העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים הרלוונטיים.  .ט
 ייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות. .י

 ייעוץ שוטף בתחום הפלילי ליחידות הרשות על פי הנחיות ובתיאום עם הממונה בלשכה .יא
 .המשפטית

 האכיפה ברשות באופן שוטף. ייעוץ וליווי גורמי .יב
 . פי הנחיית הממונה-ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על .יג

 
 תנאי סף להגשת הצעה:  .3

 רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין. .א
 שנות ניסיון מקצועי בתחום המשפט הפלילי והמשפט המוניציפלי.  3 .ב
 מטעם היועמ"ש לממשלה ו/או שסיים קורסתינתן עדיפות לעו"ד בעל הסמכה כתובע/ת  .ג

 י. ם ו/או בעל ניסיון של תובע עירונתובעים עירוניי
 

בוועדה שתתכנס לצורך ע"ב ניסיון קודם,  יקבעהזוכה לאור התשלום הקבוע שהמועצה מציעה,  .4
 בסיס ניסיון המציע בתחום המבוקש.על  100%במשקל של  בחינת הבקשות, ותנקדן 

 יש לצרף המלצות וכל חומר אחר המוכיח ניסיון בתחום המבוקש.  .א
שקלים כולל מע"מ לכל חודש ולמשך שנה  2,500התשלום כאמור, יהיה בסכום של  .ב

  אחת. 
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 .Matansh@erc.org.il: בדוא"לההצעה יש להגיש 

 .12:30עד השעה:  ,26/06/2022עד לתאריך :      

 שם החברה : _______________  שם המציע : ___________________

 חתימה : _________________. 

 חותמת : ___________________ כתובת : _____________________
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