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מכרז פומבי מס' 04/18
להפעלת בית ספר של החופש הגדול וחופשות החגים בלהבים
שנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
מסמכי המכרז כוללים:
 .1פרק  - 1הזמנה להציע הצעות.
 .2פרק  - 2אישור קבלת מסמכי המכרז.
 .3פרק  - 3הוראות ותנאי המכרז ,לרבות נספחיו כדקלמן:
נספח א' :פרטים כלליים של המציע.
נספח ב' :פירוט ניסיון וממליצים.
נספח ג' :נוסח ערבות בנקאית.
נספח ד' :תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
נספח ה' :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.
נספח ו' :הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.
נספח ז' :כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2011-
 .4פרק  - 4ההסכם ונספחיו כדלקמן:
מסמך א' :מפרט השירות הנדרש מטעם המועצה.
מסמך ב' :הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג .1953-
מסמך ג' :חוברת הפעלה של משרד החינוך לתכנית "בתי ספר של החופש הגדול".
מסמך ד :אישור בדבר קיום ביטוחים.
מסמך ה' :הצהרת והצעת המציע.
מסמך ו' :טופס הודעה על הארכת תוקפו של ההסכם.
 .5פרק  – 5נהלי הפעלה של משרד החינוך לגבי חופשות החגים וקיץ [כפי שמופיעים באתר המשרד
המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה].

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז/הסכם בין שהם מצורפים לבין שאינם
מצורפים .המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט
להשתתפות במכרז.

2

רכוש המועצה המקומית להבים – מכרז פומבי מס' 04/18

המועצה המקומית להבים
שנת הלימודים תשע"ט 2019-2018
מכרז פומבי מס'  04/18להפעלת בית ספר של החופש הגדול
וחופשות החגים בלהבים
פרק 1
הודעה לעיתונות
 .1המועצה המקומית להבים (להלן" :המועצה") מבקשת לקבל הצעות מחירים להפעלת בית ספר של החופש
הגדול וחופשות החגים להבים (להלן :השירותים") ,על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן
במסמכי המכרז ונספחיו.
 .2ניתן לרכוש מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של ( ₪ 250במילים :מאתיים וחמישים  ,)₪אשר לא יוחזרו.
רכישת מסמכי המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה .בעת רכישת המכרז ,יש למלא בקפדנות את
טופס אישור קבלת מכרז המצורף בזה ,את המקור יש להשאיר במשרדי המועצה ,ואת ההעתק יש לצרף
למסמכי המכרז בעת הגשתם .לשם רכישת מסמכי המכרז יש לפנות אל מזכירות המועצה טל'08- :
 ,9554779/80בימים א'-ה' בין השעות  08:30עד  13:00בלבד.
 .3שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ונספחיו יש להעביר בכתב עד ליום  22/5/18בשעה  ,12:00למייל:
 edna@lehavim.muni.ilולוודא קבלת המסמך בדוא"ל או בטלפון לפי הפרטים שצוינו לעיל .באחריות
הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .תשובות יפורסמו באתר המועצה ו/או יועברו בכתב ויופצו
לכל רוכשי מסמכי המכרז (בדואר/פקס/דואר אלקטרוני) ,לפי שק"ד המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל
רוכש במועצה.
 .4את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז ,בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ,יש להביא במעטפה
סגורה ,כשעליה מצוין – "מכרז פומבי מס'  04/18לשירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול וחופשות
החגים" ,ולהכניסה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי המועצה לא יאוחר מיום  28/5/18עד השעה
 .14:00אין לשלוח הצעות בדואר.
 .5מובהר ,כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא .אין
המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק
מההצעה ולפצל את הזכייה בין מספר מציעים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר ,אך מתייחסות לשני המינים כאחד.

בכבוד רב,
המועצה המקומית להבים
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פרק 2
אישור קבלת מסמכי מכרז פומבי מס' 04/18
המציע מאשר בזה ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל
ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם התאגיד/החברה (הרוכשת)____________________________ :
תאריך רכישת/קבלת המכרז___/___/_____ :
שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז _____________________ :ת.ז___________ .
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
שם נציג המציע ___________________ :תאריך ___/___/____ :שעה____:____ :
חתימה__________ :
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פרק 3
הוראות ותנאי המכרז
מהות המכרז
 .1המועצה המקומית להבים (להלן" :המועצה") מבקשת לקבל הצעות מחירים להפעלת בית ספר של החופש
הגדול וחופשות החגים להבים (להלן :השירותים") ,על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן
במסמכי המכרז ונספחיו.
השירותים נשוא מכרז זה כפופים לשינויים מעת לעת ,והכל בהתאם להנחיות המועצה ו/או בכפוף להוראות
ו/או חוזרי משרד החינוך ו/או להוראות כל דין .לעניין זה מובהר "שינויים" ,לרבות בגובה התמורה למפעיל.
מסמכי המכרז
 .2מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז ולא לשום מטרה
אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו – וזאת בין שהגיש
הצעה למועצה ובין אם לאו.
 .3כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי
פרשנות מסמכי המכרז.
 .4על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל
הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל
הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
תנאי סף להשתתפות במכרז
 .5רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים העונים במצטבר ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,על
דרישות הסף המפורטות להלן:
 .5.1המציע הינו אישיות משפטית אחת  -יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל (שותפות או חברה).
המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של מסמכי התאגדות החברה או השותפות .על המציע
לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תעודה המעידה על היותו תאגיד רשום כדין בישראל .מובהר
בזאת ,כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר משתתפים וכן לא תותר השתתפותם
במכרז של תאגידים ו/או שותפויות ,אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה .עוד מובהר,
כי חל איסור מוחלט על המציע להעביר ו/או להסב לאחר ,לרבות על דרך השעבוד ,את זכויותיו
ו/או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,במישרין או בעקיפין וכן חל איסור העסקת קבלני
משנה ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 .5.2מציע אשר הינו בעל ניסיון בהפעלת קייטנות בתקופת החופש הגדול ו/או חופשות החגים ו/או
הפעלת צהרונים במהלך שנת הלימודים בהיקף של  150ילדים בממוצע לכל מחזור פעילות
ברציפות ב 3-השנים האחרונות ,וזאת בישובים הנמצאים ברדיוס של  50ק"מ מלהבים .להוכחת
עמידה בתנאי זה יש לצרף נספח ב' להלן ולצרף המלצות בהתאם.
 .5.3מציע אשר מעסיק מנהל פדגוגי או אשר התקשר לצורך מכרז זה עם מנהל פדגוגי .המנהל הפדגוגי
המוצע הינו בעל תואר ראשון (לפחות) בחינוך מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר סיים את
הסמכתו כאמור בסעיף זה לכל המאוחר ביום .01/09/2013
 .5.4המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה בסכום של ( ₪ 15,000חמישה
עשר אלף  )₪כמפורט במסמכי המכרז וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז .מובהר כי המועצה תהיה
רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
מכרז זה .אי המצאת ערבות בנקאית ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה.
 .5.5המציע בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976-וצירף מלוא האישורים.
 .5.6המציע ,מנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי המועצה ו/או חבר מועצה .להוכחת תנאי זה המציע
צירף הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .5.7המציע רכש את מסמכי המכרז .צילום מהקבלה יצורף למסמכי המכרז.
אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תביא לפסילת ההצעה.
כן מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה בו האישורים /התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,
נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההסכם.
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מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
 .6כל מציע יצרף להצעתו ,בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז ,את המסמכים הבאים:
 .6.1לכל הצעה יצורפו מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף .כל האישורים והמסמכים אשר
נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה ,אלא
אם נכתב מפורשות אחרת  .המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים
לאישיות משפטית אחרת.
 .6.2הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.
 .6.3אם המציע הוא תאגיד/שותפות (ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן) ,עליו לצרף את
המסמכים הבאים:
 .6.3.1צילום תעודת ההתאגדות.
 .6.3.2אישור מורשי חתימה המוסמכים לחתום ב ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
 .6.4אם המציע הוא עוסק מורשה עליו לצרף תעודת עוסק מורשה מרשות המס הרלוונטית.
 .6.5ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז ,בנוסח המצורף כנספח ג' להזמנה זו .הצעה שלא תצורף לה
ערבות בנקאית לא תידון כלל.
 .6.6על המציע לצרף קו"ח ואסמכתאות (לרבות תעודת תואר אקדמי) לגבי המנהל הפדגוגי המוצע על ידו.
להוכחת סעיף  5.3לעיל ,אם יוצג על ידי המציע מנהל פדגוגי המועסק על ידו במסגרת יחסי עובד –
מעביד ,יצרף המציע תצהיר מאומת ע"י עו"ד מטעמו לפיו בין המציע ובין המנהל הפדגוגי מתקיימים
יחסי עובד – מעביד במועד האחרון להגשת ההצעות .ככל שההתקשרות אינה במסגרת יחסי עובד –
מעביד ,יש לצרף אישור ו/או מסמך ו/או חוזה המעיד על התקשרות בין המציע לבין המנהל הפדגוגי,
שהינו בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ,המעיד על כך כי המנהל הפדגוגי יתן שירותים למציע בכל
תקופת ההתקשרות אם המציע יזכה במכרז.
 .6.7תשובות המועצה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות על ידי המציע בכל עמוד ועמוד.
 .6.8תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בנוסח המצ"ב כנספח ד' להזמנה זו.
 .6.9הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה בנוסח המצ"ב כנספח ה' להזמנה זו.
תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בהתאם לנספח ו' המצורף
.6.10
להזמנה זו  .מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של מציע או מנהל של אחד
ממרכיבי המציע הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עימה קלון או הנוגעת
לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או
אחד ממרכיבי ה מציע או מנהל של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של
המציע ,לא יוכל המציע (בין מציע יחיד או שותפות של מספר מציעים לעניין מכרז זה) להגיש הצעה
כלשהי למכרז .המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע/הזוכה או ממנהל של מציע אישור על אי רישום
פלילי (תעודת יושר) .המציע/הזוכה יהא חייב להמציא למועצה את האישור תוך  30יום מיום הדרישה.
הדרישה תימסר למציע בכתב .באם תעודת היושר לא תומצא למועצה כאמור או שתוכנה יעיד על קיום
רישום פלילי ,תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו של המציע/הזוכה והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי
ו/או סעד משפטי בגין ביטול זכייתו ,כאמור.
כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 2011-בנוסח המצ"ב
.6.11
כנספח ז' להזמנה זו.
כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז.
.6.12
 .7מודגש בזה כי ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא מצורפים אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים
לעיל ו/או חלקם ובהם הפרטים הנדרשים ו/או הצעה שאינה עומדת בתנאי ההשתתפות במכרז ו/או הצעה
המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז.
 .8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים,
בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.
הצעת המחיר והתמורה
 .9התמורה תשולם לזוכה על ידי המועצה בהתאם לתעריפים המפורטים במסמך ה' למסמכי המכרז .המחירים
להלן הינם המחירים המלאים  ,מתוכם תקוזז התקורה בשיעור שהציע הזוכה במכרז.
 .10מובהר כי תעריפי התמורה עבור השתתפות כל חניך בתכנית הליבה (תשלום סל לתלמיד) נקבעו על ידי משרד
החינוך וככל ויחולו שינויים מעת לעת הרי שהם יחולו על המפעיל והסכם זה בהתאם.
 .11המפ עיל יהיה זכאי לקבל תשלום תמורה עבור השתתפות כל חניך (סל לתלמיד) בתכנית הליבה (עבור חניך
שהשתתף בכל ימי הפעילות של התכנית) סכום של .₪ 852.5
 .12נוסף על האמור לעיל ,יהיה המפעיל זכאי לקבלת תשלום עבור העסקת רכז בבית הספר בו תופעל תכנית הליבה
על ידו בסכום של  ₪ 4,040לשבוע וסה"כ סכום של  ₪ 12,120לתקופת תכנית הליבה .תשלום זה אינו מותנה
במספר החניכים.
 .13למען הסר יובהר כי התמורה עבור השירות "תכנית הליבה" תשולם למפעיל על ידי המועצה בהתאם לתעריפים
הקבועים במסמך ה' המצורף להסכם להלן.
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.14

.15
.16
.17
.18
.19

במקרה בו משרד החינוך יפסיק את התקצוב המוקצה על ידם לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה – המועצה
תהא רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה ,הכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי .יובהר ,כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב למועצה או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום
התקציב שהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות למועצה בקשר לכך.
מובהר בזאת כי תנאי לתשלום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה של המועצה.
כן מובהר כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים ,וכוללת את כל ההוצאות מכל מין
וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים ,לרבות ציוד ,עזרים ,נסיעות ,כוח אדם ,הכנה
והיערכות ,אחזקת המבנה ,מזון וכיו"ב.
עוד מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא ,ובכלל זה לא תיווסף הצמדה
למדד מכל סוג שהוא.
יובהר כי התמורה כאמור לעיל הינה קבועה ואינה תלויה במורכבות השירותים ,באופיים ,בנתוניו של כל חניך
וכיוצ"ב.
המועצה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה ,כל תשלום המגיע לה ממנו ,בין מכח הוראות
הסכם זה ,ובין מכח חיוב אחר .המציע שיזכה במכרז יספק שירותים למועצה וכנגד ביצוע התחייבויותיו
במלואן ,על פי מכרז זה ונספחיו ,יהא זכאי לתמורה הנקובה בהצעתו אשר צורפה למסמכי המכרז.

בחינת ההצעות
 .20בחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכיםו תיעשה בשלושה שלבים ,כדלקמן:
.20.1

שלב א' – בחינת עמידה בתנאי הסף:
 .20.1.1תבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף ,כפי שהוגדרו במסמכי המכרז .הצעה שלא תעמוד באיזה
מתנאי הסף ,תיפסל ,ולא תעבור לשלבים הבאים.
 .20.1.2מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום
המכרז (לאחר בחירת הזוכה) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה .יובהר ,כי המציע
מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 .20.1.3מובהר בזאת ,כי רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף יעברו לשלב ב' ,כמפורט להלן.

.20.2

שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה:
 .20.2.1ההצעות למכרז תובאנה בפני ועדת המכרזים של המועצה ,שתעבירן לבדיקת וועדה
מקצועית שתמונה על ידי ראש המועצה ,ובראשה מנהלת מחלקת החינוך במועצה (להלן:
"הוועדה המקצועית").
 .20.2.2הצעות המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ,ינוקדו על ידי הוועדה המקצועית וזו תבחן את
איכות ההצעות בהתאם לפרמטרים שלהלן:
התחום

פירוט

וותק וניסיון של המפעיל בהפעלת
קייטנות ,צהרונים ותכניות העשרה
ב 3 -השנים האחרונות
נסיונו של המנהל הפדגוגי

בחינת היקף מתן השירותים,
הגופים בהם ניתן השירות
שביעות רצונם והמלצותיהם
בחינת נסיונו של המנהל
בתכניות זהות לנשוא ההסכם
בחינת התכנית ברמה יומית
ושעתית תוך התייחסות לאופי
הפעילות ,מידת הגיוון ,מי
מבצע וההשקעה בהן
התרשמות כללית מהחומר
שהוגש על ידי המפעיל
הצעת המציע בדבר התקורה

תוכנית חינוכית לתוכנית הליבה

התרשמות כללית
תמורה
סה"כ ניקוד

הניקוד
30%
10%
40%

10%
10%
100%

 .20.2.3בעת קביעת ניקוד האיכות יובאו בחשבון המסמכים אשר צורפו על ידי המציע במכרז,
בירורים עם ממליצים ,לרבות ניסיונה של המועצה עם המציע ככל שקיים.
 .20.2.4הוועדה המקצועית שומרת על הזכות להזמין את המציעים לריאיון אישית ,במידת הצורך.
 .20.2.5לצורך הענקת ניקוד האיכות ,על כל היבטיו ,הוועדה המקצועית תהא רשאית ,בין היתר,
לדרוש מהמציע מסמכים ו/או מידע נוספים ו/או לבקש לשוחח עם ממליצים של המציע
ו/או לבחון את הפרמטרים בטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת שתמצא לנכון.
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.20.3

שלב ג' –חישוב הניקוד הכוללים של ההצעות ודירוגן.
 .20.3.1לאחר קביעת ציון האיכות לגבי כל אחד מהמציעים ,יבוצע שקלול של הניקוד אשר יועבר
לדיון בפני וועדת המכרזים לצורך המלצתה על המציע הזוכה.

רכישת מסמכי המכרז
 .21תמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש למועצה כמפורט במסמכי המכרז ,אשר לא יוחזרו לידיו בכל
מקרה ,לרבות אם החליטה המועצה לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.
הגשת ההצעה
" .22ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי
המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 .23המציע חייב להגיש הצעה מלאה ושלמה הכוללת את כל השירותים המאופיינים במסמכי מכרז זה.
מועד הגשת ההצעות
 .24על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין  -מכרז פומבי מס' ,04/18
ולהכניסה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה ,עד התאריך הנקוב בהזמנה להציע הצעות (להלן:
"המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") .הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל ,לא תתקבל.
 .25משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 .26המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז לתקופות נוספות ,בהודעה אשר תשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז במכרז לפחות יום אחד לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .27במועד הגשת ההצעה ,ירשם שמו ,מספר הטלפון ,הפקס ופרטים נוספים של המציע ,על ידי מזכירות המועצה
על גבי הטופס המוגדר "אישור קבלת המכרז"  .על מציע להקפיד כי שמו ופרטיו אכן נרשמו כאמור.
אופן הגשת ההצעה
 .28על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה בשני עותקים (מקור והעתק) ,כל אחד בתוך מעטפה בלא
שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו ,והיא תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה,
במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.
 .29על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,
לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים ,אם ישלחו ,כאשר כל עמוד חתום בשוליו על
ידי המציע.
 .30כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.
 .31חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנדרש בהתאם לדרישות בסעיפי המכרז הרלוונטיים.
 .32כל הערה או תנאי של המציע לא יבואו בחשבון ועלולים להביא לפסילת הצעת הקבלן ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.
 .33לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצידו כי לא ידע או לא הכיר חלק
מהשאלות או התשובות בגין כך ,ולא תישמע ממנו כל טענה כאמור ,ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל
התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה במכרז .למועצה שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את הצעת
המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו ,הכל כאמור לפי שיקול דעתה.
בדיקות מוקדמות
 .34על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם
הכנת ההצעה והגשתה .על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול
להיות רלוונטי למתן הצעתו ,ועל המועצה לא תחול כל אחריות בעניין זה.
 .35הגיש המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים מתאימים
להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.
 .36כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים ותנאיהן ,אם ניתן כזה ,נעשה
על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה ,היה ויתברר כי
איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק ,או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 .37כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז ,ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר
בגין עלויות אלה ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.
 .38כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
ערבות
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.45

.46
.47
.48

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה ,בנוסח המפורט בנספח ג' לתנאי המכרז להלן .הערבות תהיה של
בנק ישראלי ,חתומה כדין ,על סך של ( ₪ 15,000במילים :חמישה עשר אלף .)₪
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשהמדד
הבסיסי יהיה מדד חודש  05/18שפורסם ביום  15.06.18והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד
חילוט הערבות.
הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .31/8/19
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית ובלתי מנומקת של המועצה ,כל
אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.
המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו
זכתה במכרז ,אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט להלן ,וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך
את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך  14ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות
מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית ,לפי המוקדם.
למציעים שלא זכו במכרז תוחזר הערבות שמסרו ,לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע המועצה כזוכה.
ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר ,ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש,
במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על-פי הצעתו ,מכל סיבה שהיא ,הכל על-פי
שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים לה על-פי דין ולרבות חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א .1970 -
מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה ,תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו.
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,יעמיד ערבויות בנקאיות אוטונומיות כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות ההסכם.
הזוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן ערבויות הביצוע.

ביטוחים
 .49מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או הסכם ,מתחייב המציע הזוכה
להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט באישור עריכת הביטוחים
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .50כפי שיפורט להן ,על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת
הביטוח תוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין צורך להחתים את
חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים במועד הגשת ההצעה.
הבהרות ושינויים
 .51אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי
התאמות ,עליו להודיע על כך למועצה בהתאם למוגדר בהזמנה להציע הצעות .פניות להבהרות או שאלות
שתגענה למועצה לאחר המועד הנ"ל לא יקבלו מענה.
 .52תשובות יועברו בכתב ויופצו לכל רוכשי מסמכי המכרז (בדואר/פקס/דואר אלקטרוני) ,לפי שק"ד המועצה ועל
פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה .על המציעים להדפיס את המענה לשאלות ,על כל נספחיו ,לחתום על
גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד.
 .53משתתף שלא יעביר את בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל ,יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או
אי בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה.
 .54המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 .55מבלי לפגוע באמור לעיל ,המועצה רשאית בכל עת ,ולא יאוחר מ 24 -שעות לפני המועד האחרון להגשת
ההצעות ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז,
באופן המפורט לעיל ,מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי
המכרז ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .56בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות .כל
סתירה כאמור תובא מיד לידיעת המועצה.
הסתייגויות ,השמטות ,שינויים
 .57בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא ,רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:
לפסול את מסמכי המכרז.
.57.1
לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ,ולהתעלם מהן.
.57.2
לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
.57.3
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או
.57.4
פרט מהותי בה.
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 .58ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה .אם תחליט
הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק ב' או ג' או ד' לעיל ,והמציע יסרב להסכים לכך ,רשאית
המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע ,אם הצעתו היתה אמורה
להיות ההצעה הזוכה.
פתיחת ההצעות
 .59פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי המועצה .מובהר כי בעת הגשת ההצעה בתיבת המכרזים
תודיע המועצה למציע על מועד פתיחת התיבה.
בחינת ההצעות
 .60המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא
תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 .61המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהעבודות/שירותים ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 .62ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים .מובהר כי המועצה רשאית בכל שלב לבטל את המכרז ,
מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמציעים לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 .63המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,והיא רשאית לבטל את המכרז כולו
או חלקו ,בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ,ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודות .במקרה
של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה בעבודה ,יחולו תנאי ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז ,לרבות הפרק
שעניינו "ביטול ההסכם".
 .64בוטל המכרז כאמור לעיל ,לא יהיה זכאי אף מציע ,לרבות המציע שהוכרז כזוכה ,אם הוכרז ,לפיצוי או שיפוי
כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז ו/או אי קבלת הצעתו ו/או כל
הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז ,למעט התשלום אותו שילם המשתתף עבור רכישת
מסמכי המכרז שתוחזר למשתתפיו במקרה שהחליטה המועצה לבטל את המכרז.
 .65בעת הדיון בהצעות ,זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע למתן השירותים או ביכולתו לעמוד בתנאי
המכרז ,כפי שהדבר נובע ממתן שירותים קודמים על ידי המציע עבור המועצה ,ככל שהיו כאלו ,ו/או בעבור
אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיון.
 .66המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על
מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה את כל ההסברים
והניתוחים כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה ,עד כדי פסילת
ההצעה.
 .67מובהר בזאת ,למען הסר כל ספק ,כי היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה ,או שנותרה הצעה יחידה לדיון
לפני ועדת המכרזים ,ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול המכרז .ויודגש,
ההחלטה על ביטול המכרז תהא אפשרית אפילו אם ההצעה היחידה אינה במחיר המרע עם המועצה לעומת
אמדן שווי ההתקשרות ומבלי שניתנה למגיש ההצעה האפשרות להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם
המועצה ,והכל אם ועדת המכרזים תסבור כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום משא ומתן
בהתאם להוראות כל דין ,יאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכח על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב
היתרונות למועצה.
 .68המועצה רשאית:
לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,או הצעה המותנית בתנאים ,או הצעה שאין בה התייחסות
.68.1
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
למועצה שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות
.68.2
להצעתם ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ,הכל בכפוף להוראות
והחוקים התקפים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
.68.3
לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ובלבד שאין
מדובר בתנאי סף.
המועצה רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים.
.68.4
אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.
.68.5
 .69החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה ,ההצעה הזוכה
.69.1
וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו ,בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ,ייעשה
תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
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ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים
.69.2
בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות ,התשי"ח ,1958-בהתאם
לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים
.69.3
סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 .69.3.1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
 .69.3.2יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
 .69.3.3במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון
.69.4
מציעים אחרים.
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם
.69.5
של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים
האחרים.
יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת
.69.6
המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית
והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם
.69.7
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן
ההולם את נסיבות העניין.
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם
.69.8
מסירת החומר לעיונו של המבקש.
 .70המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח מחירי יחידות
הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי ,לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה
חייב למסור למועצה ו/או למומחים/יועצים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל ,ובמקרה של
סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.
הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .71המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז ,ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקבל עותק של
ההסכם חתום על ידי המועצה .למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת
ההצעה שהגיש ,כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז ,ויראו את
ההסכם כמחייב עם חתימת המועצה על ההסכם כאמור לעיל .
 .72הזוכה יידרש להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים ,וכל האישורים האחרים הנדרשים על פי המכרז,
בתוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה .מובהר בזה כי ערבות המכרז לא תוחזר לזוכה ותהווה ערבות הביצוע.
 .73לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר ,אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי
המכרז לאחר ההודעה על הזכייה ,רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז ,לחלט את הערבות
הבנקאית שנתן והוא יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט .הזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי
המועצה יפצה את המועצה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך .בנוסף ,המועצה תהא רשאית להתקשר בחוזה
עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום אחרי המציע שזכה או לפרסם מכרז חדש ,וזאת פי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה.
 .74רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל ,תודיע המועצה בדואר רשום ליתר המשתתפים ,על אי
זכייתם במכרז ,וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם
במכרז.
הצהרות המציע
 .75המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו ונהירים לו והוא
מסוגל ומתחייב למלא אחר מלוא ההתחייבויות בהצעה ובהסכם.
 .76המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה ו/או הבנה מוטעית ו/או ספק
ו/או כל דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת הצעתו וההצעה תיחשב ככוללת כל הדרו
לביצוע ההסכם במלואו.
 .77המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו עליו.
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.78
.79
.80
.81
.82
.83

.84
.85

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והיא
רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .
המציע מצהיר שידוע לו שהמועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לקבל את הצעתו של מציע שהיה
לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע ,או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכה שכישוריו אינם מספקים על פי
שיקול דעתה.
ידוע למציע כי השימוש בלשון" הצעה "בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר ,בשום דרך ,את המסמכים שיוגשו על
ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
ידוע למציע כי היה ולא יקיים תנאי מתנאי המכרז תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות הבנקאית
המצורפת להצעתו כפיצוי מוסכם וללא צורך בהוכחת נזק.
המציע מתחייב כי יעמוד במועדים הקבועים במסמכי המכרז ונספחיו.
המציע מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי בהתאם להסכם המצורף למסמכי המכרז ,שיכסה כל נזק שייגרם
למועצה המקומית ,לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה ממתן השירותים על ידו ו/או מי מטעמו.
העתקים מפוליסות הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י האחראי לנושא הביטוח
במועצה המקומית עוד בטרם התחלת העבודה.
המציע מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסכמות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לניהול
פעילותו העסקית בכלל ומתן השירותים נשוא המכרז בפרט .בנוסף המציע מצהיר כי הוא בעל המיומנות
המקצועית ,הניסיון וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.
המציע מצהיר בזה כי הצעתו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

אישור
 .86חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע
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 תצהיר זה.

נספח א'

פרטים כלליים של המציע
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מס"ד

מענה המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)

נושא

1

שם המציע

2

כתובת

3

טלפונים

4

שמות בעלי השליטה בחברה

5

שם איש קשר להגשת המענה

6

טלפון איש קשר להגשת המענה

7

כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה

8

מספר פקס לתקשורת בנושא המענה
למכרז

9

כתובת אתר האינטרנט של המציע

10

שנת יסוד

11

שמות מנהלים בכירים

12

בעלי המניות

13

חברות אחיות

14

חברות בנות

15

שנת יסוד החברה

16

שנות
מספר
המוניציפאלי/ציבורי

18

הערות

19

סה"כ העובדים השכירים אצל המציע

20

מספר לקוחות מוסדיים המקבלים שרות
באופן קבוע מהמציע

עבודה

במגזר
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נספח ב'
פירוט ניסיון המציע והמלצות
יש למלא בטבלה שלהלן שמות הרשויות המקומיות בהן המציע סיפק שירותים נשוא מכרז זה ,וזאת לצורך הוכחת
עמידה בתנאי הסף שלהלן:
מציע אשר הינו בעל ניסיון בהפעלת קייטנות בתקופת החופש הגדול ו/או חופשות החגים ו/או הפעלת צהרונים במהלך
שנת הלימודים בהיקף של  150ילדים בממוצע לכל מחזור פעילות ברציפות ב 3-השנים האחרונות ,וזאת בישובים
הנמצאים ברדיוס של  50ק"מ מלהבים.
 .יש לצרף המלצות אוטנטיות חתומות או מאושרות על ידי מנכ"ל ו/או גזבר ו/או בעל תפקיד בכיר אחר ברשות
המקומית ו/או במוסד הגוף הזמין ,אשר היתה לו נגיעה ישירה.
ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.
מס"ד

שם הגוף
המזמין

מהות השירותים
שסופקו

תקופת
ההתקשרות
(משנה עד שנה)
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במחזור
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נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית
בנק

________________

לכבוד
מועצה מקומית להבים
הנדון :מכרז פומבי מס'  04/18לשירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול וחופשות החגים בלהבים
כתב ערבות מס'__________
 .1על פי בקשת _____________ (להלן  -המבקש) ,בקשר עם מכרז מס'  04/18ולהבטחת התחייבויותיו של
המבקש כלפי המועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל של ₪ 15,000
(במילים :חמישה עשר אלף  )₪בלבד( ,להלן  -סכום הערבות).
 .2סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
" .2.1המדד הבסיסי" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש  ,05/18שהתפרסם ביום ( 15.06.18או בסמוך
למועד זה).
" .2.2המדד החדש" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה.
 .2.3במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,לא ישתנה סכום הערבות.
 .3הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד ,באופן מיידי עם הגעת
דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר/ית המועצה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל
עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 .4ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .5תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  31/8/19אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על פיה צריכה
להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם
הוארכה כמפורט לעיל.
 .6ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.
 .7ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
רב,
בכבוד
_____________
בנק
סניף _____________
כתובת _____________
תאריך _____________
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נספח ד'
תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1
2.

.3
4.
.5
6.

אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________ בחברה ,ואני
מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן.
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
(להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר
מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר
עמו אתקשר.
ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם
ההתקשרות/המכרז ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
בתצהיר זה:
 6.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל
עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק
יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה),
תשנ"ה1994.-
 6.2מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 6.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם,
כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 6.2.2שוהה בישראל כדין.
 6.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים
6.2.4
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע 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 תצהיר זה.
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נספח ה'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א 1950-הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה,
לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.1כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
 1.1סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-
זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .1בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 1.1בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 1.1אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 1.1אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.
 .1ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע 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 תצהיר זה.
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נספח ו'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
אני הח"מ ________________________________ תפקיד _____________ מצהיר ומתחייב בזאת
כדלקמן:
במהלך  3השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז  04/18המציע ומנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית.
"עבירה פלילית" – כל עבירה ,לרבות עבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציע ועבירות בתחום
מרמה ,זיוף ,גניבה .למעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכח חוקי עזר
מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה).
בנוסף ,הריני להצהיר כי למיטב ידיעתי לא תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע
או מנהליו והנוגעת לתחום עיסוק המציע.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע
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 הק בועים בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
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נספח ז'
לכבוד
מועצה מקומית להבים

כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2011-
אני הח"מ ____________________ ת.ז _______________ .ואני מכהן בתפקיד _____________ אצל
המציע ____________ ח.פ _____________.במכרז ( 04/18להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
*הבהרה :כתב התחייבות זה מתייחס לכל כח האדם ,המועסק על ידי נותן השירותים ,ובכלל זה עובדים קבועים,
עובדים זמניים ,מתנדבים (ואף מתנדבים בשנת שירות) ,סטודנטים ,חיילים ועובדי קבלן ,ככל שיהיו כאלה.
 . 1לפעול בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א ( 2011 -להלן:
"החוק") ,ולפעול באופן מיידי ממועד תחילת מתן השירותים לקבלת האישורים הדרושים ממשטרת ישראל,
בהתאם לחוק.
 .2להעביר לעירייה תוך  15ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המציע בכל תנאי המכרז כל
האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק ובהתאם לאמור בסעיף  1לעיל ולשמור בתיקו האישי של כל
עובד אישורים אלו.
 . 3לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת מתן השירותים ,אשר הורשעו בעבירה לפי
סעיף  2לחוק.
 . 4לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת מתן השירותים ,אשר לא ימציא אישור
בתוקף ממשטרת ישראל בהתאם להוראת סעיף  1לחוק.
 . 5בכל מקרה שאפר התחייבותי זו ו/או חלק ממנה ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ואהיה חייב לפצותכם
בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שתעמוד לעירייה על פי כל
דין.

שם חתימה וחותמת של
המציע/חבר במציע

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע
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 תצהיר זה.
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פרק 4
הסכם לשירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול וחופשות
החגים בלהבים מכוח מכרז פומבי מס' 04/18
שנערך ונחתם במועצה מקומית להבים ביום _______ לחודש ______ שנת 2018
בין–מועצה מקומית להבים
באמצעות מורשי החתימה על פי דין
(להלן" :הרשות המקומית" או "המועצה")
מצד אחד;
לבין-_____________________ מס' ת.ז / .ח.פ______________ .
שכתובתו____________________________________ :
(להלן" :נותן השירות" "המפעיל")
מצד שני;

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז  4/18בקשר עם קבלת שירותים להפעלת בית ספר של החופש הגדול
וחופשות החגים בלהבים (להלן" :השירותים");

והואיל

ונותן השירות ,אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,הגיש הצעתו למכרז
הנ"ל;

והואיל:

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ המליצה על קבלת הצעת נותן השירות וראש
המועצה אישר המלצתה זו.
אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא
א .המבוא להסכם זה ,הנספחים המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם גופו ויש לקראם כאחד עם ההסכם.
ב .נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו בכל המסמכים והנתונים המהווים
את החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים וכי הצעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה
מלאה לכל התחייבויותיו על פי המכרז.
ג .הוראות ההסכם חלות על נותן השירות ,כהגדרתו בחוזה זה ,לרבות כל מי שמועסק מטעמו במתן
השירותים לפי ההסכם.
מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג המועצה לעניין ביצוע הסכם זה .נותן השירות מתחייב לבצע את
השירותים במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי המנהל ,בהתאם להנחיותיו ,בתיאום
עמו ,ולשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו.
 .2הגדרות
בהסכם זה ובכל הנספחים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים להלן הגדרות בצידן:
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"המועצה" -המועצה המקומית להבים
"המנהל" –מי שהוסמך על ידי המועצה לשמש מנהל לצורך הסכם זה.
מנהל פדגוגי -הגורם האחראי מטעם המפעיל על בניית תכניות עבודה לתכנית הליבה .המנהל הפדגוגי
הינו אחראי על הנחיית צוות העובדים מטעם המפעיל מבחינה מקצועית.
"נותן השירות"" ,המפעיל" -לרבות נציגיו של נותן השירות ,מורשיו המוסמכים אשר יועסקו בפועל
במתן השירותים.
תכנית ליבה -תכנית לתלמידי כיתות א'-ב' בבי ת הספר היסודי שנרשמו לתכנית זו ,על פי חוברת
הפעלה של משרד החינוך "בתי ספר של החופש הגדול לשנה"ל תשע"ד" ועל פי מפרט השירות הנדרש
מטעם המועצה (מצ"ב כמסמכים ט' ו-י') החל מיום  01/07/2018ועד ליום  21/07/2018בימים א'-ה',
בין השעות  8:00ל.13:00 -
 .3תקופת ההסכם ותוקפו
א .תוקפו של ההסכם הינו החל מיום  01/07/2018ועד ליום .30/6/19
ב .המועצה תהא זכאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם ל 4-שנים נוספות
אחת בכל פעם (להלן" :תקופות ההארכה") .החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם
כאמור ,תודיע על כך לנותן השירות בכתב ומראש לא יאוחר מיום  .01/04/2019בתקופת ההארכה
ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המתחייבים.
מובהר בזאת ,כי ככל שהמועצה תהיה מעוניינת בהארכת ההסכם מעבר לשנה נוספת ,תודיע
המועצה למפעיל על רצונה להאריך את ההסכם לשנים אלו לא יאוחר מיום  01/04של אותה שנה
שבה מעוניינת המועצה להאריך את ההסכם.
ג .החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל ,ימציא נותן השירות למועצה במועד
חתימתו על הסכם ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף ,וכל מסמך אחר אשר תדרוש
המועצה ,הכל על פי תנאי ההסכם.
ד .הוארך ההסכם כאמור ,יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים ,לפי
הענין.
ה .על אף האמור בסעיף קטן ד' דלעיל ,התמורה אשר תשולם לנותן השירות בתקופת ההארכה תהיה
זהה לתמורה הנקובה בהסכם זה ,ללא הפרשי הצמדה למדד על אף האמור לעיל ,ככל שתבוא
הוראה של משרד החינוך בדבר שינוי שיעור התמורה -תחול ההנחיה ביחס לחוזה זה ככל
שיוארך..
ו .למען הסר ספק ,יתר תנאי ההסכם בנוגע לתשלום התמורה לנותן התמורה ותנאיו המפורטים
בהסכם זה ,יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה.
ז .מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז ,מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות
בחוזה זה ,היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים
המוסמכים במועצה ובמשרד החינוך ,עפ"י הוראות כל דין.
 .4הצהרות נותן השירות
א .נותן השירות מצהיר בזאת כי הינו עוסק במתן השירותים נשוא הסכם זה וכי יש בידיו את כל
הרישיונות ,ההיתרים ,האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירותים ,בהתאם לכל דין.
ב .עוד מצהיר נותן השירות בזאת כי יש לו הניסיון ,המומחיות ,הידע ,הכישורים ,כוח אדם המקצועי,
היכולת והציוד הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ומתחייב לפעול
בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו ,וכל מי שיועסק במתן השירותים בפועל,
לפעול בהתאם.
ג .עוד מצהיר נותן השירות כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת
להתקשר בהסכם זה ולספק את השירותים בהתאם להסכם זה.
ד .עוד מצהיר נותן השירות כי הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו .1976
ה .עוד מצהיר נותן השירות כי הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ,כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי
הינו בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה .או אם נותן השירות הינו עמותה או
עמותה הרשומה כדין ברשם העמותות והינה בעלת אישור ניהול תקין.
ו .עוד מצהיר נותן השירות כי הוא מתחייב לתת עדיפות לקליטת עובדי הוראה (מנהלים ,רכזים,
ומורים) מקרב עובדי בית הספר בו יסופקו השירותים על ידו ,ובלבד שאותם עובדי הוראה הינם
מתאימים מקצועית ועונים לכל התנאים והדרישות המופיעים במסמכי המכרז.
ז .עוד מצהיר נו תן השירות כי שכר העבודה של הרכזים /המורים /המדריכים יהיה בהתאם לשכר
שהוגדר על ידי משרד החינוך (ראו מסמך י').
21

רכוש המועצה המקומית להבים – מכרז פומבי מס' 04/18

ח.

ט.
י.
יא.

יב.

יג.

יד.
טו.

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי שירות הליבה כהגדרתו בסעיף ההגדרות יסופק לכל הפחות
בהתאם להנחיות משרד החינוך כאמור בחוברת הפעלה של משרד החינוך לתכנית "בתי ספר של
החופש הגדול" ובהתאם להנחיות המועצה כאמור במפרט השירות הנדרש מטעם המועצה ותעריפי
התמורה (ראו מסמכים ט'ו-י') .ובהתאם לתכניות הפעולה אותם יציג המפעיל כחלק מהצעתו .לא
יבוצע כל שינוי בתכנית שהציג נותן השירות בהצעתו אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ע"י
המועצה.
נותן השירות מצהיר כי יספק לבית הספר מזון טרי באיכות טובה ,אשר יסופק בהתאם לכל
הנחיה של משרד החינוך וכן של המועצה.
ידוע לנותן השירות כי ככלל מספר מקסימלי של ילידם בקבוצה לא יעלה על  30ילדים ,אלא אם כן
ניתן אישור המועצה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה למספר גבוה יותר של
ילדים.
נותן השירות מתחייב כי ככל שיבקש במסגרת הפעילות נשוא מכרז זה להפעיל קבלני משנה בין
אם לצורך הדרכה /העשרה /ימי שיא ובין אם לכל צורך אחר -הרי שלא יעשה כן לפני קבלת
האישור מראש ובכתב לגבי כל ספק מהמועצה .ידוע לנותן השירות כי אין המועצה מתחייבת ליתן
שירות לכל ספק כאמור ,גם אם נכלל בתכנית אשר הוגשה על ידי במסגרת ההצעה ,ומכל מקום כי
לא יינתן אישור כאמור אלא לאחר שיוצגו על ידו בגין כל ספק כאמור וכל עובדיו אשר עשויים
להגיע לבית הספר -אישורי משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים
וכן כל אשור אחר כפי שיידרש ע"י המועצה או מי מטעמה.
ידוע לנותן השירות כי העסקת קבלן או ספק משנה כאמור לעיל אינה פוטרת אותו מכל אחריות
לפעילות שתבוצע ע"י הגורם השלישי ,וכי כלפי המועצה נותן השירות הינו הגורם היחידי האחראי
לפעילות כולה לרבות לשמירה על בטיחות ,רמת חינוכית נאותה וכל דרישה אחרת הנובעת
ממסמכי המכרז ובכלל.
נותן השירות מצהיר ומתחייב כי יהא אחראי לבטיחותם של התלמידים בבית הספר בו תופעל על
ידו התכנית (לרבות פעילות שייערכו על ידו מחוץ לשטח בית הספר) ,וכי ידוע לו כי אין לבצע כל
פעילות אלא לאחר שנתקבל בגינה כל אישור נדרש לרבות אישורי בטיחות .בכל מקרה של ספק
על נותן השירות לפנות למועצה להבהרות.
נותן השירות מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסויימים ,התשס"א – .2001
לעניין זה ,עפ"י הוראות החוק" ,מוסד" הוא ,בין היתר" ,בית ספר שלומדים בו קטינים ,מוסד
חינוכי ששוהים בו קטינים" .בהתאם לסעיף  2בחוק זה (איסור העסקה ועיסוק)(( " :א) מעסיק לא
יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד ,בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו
בגיר( .ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק בעבודה במוסד( .ג) הוראות סעיפים
קטנים (א) ו(-ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן (א) ועד  20שנים לאחר
שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה
ההרשעה ,ואם נידון למאסר – 20
עבירה .".לפיכך ,כל קבלן שיזכה במכרז להפעלת בית הספר בחופש הגדול וחופשות החגים יהיה
חייב לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לרשות
המקומית .אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג לרשות המקומית עם החתימה על החוזה וכתנאי
לחתימתו ,וכן מפעם לפעם ,עפ"י דרישתה של הרשות המקומית ובהתאם להוראות החוק.

 .5אופן אספקת השירותים
א .שירות תכנית הליבה יסופק בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך כמפורט בחוברת הפעלה
"בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ד (מסמך י') ובהתאם למפרט השירות הנדרש מטעם
המועצה (מסמך ט') לרבות בכל הקשור להעסקת כח אדם.
ב .השירותים יסופקו על פי הנחיות המנהל ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
 .6התחייבויות נותן השירות
א .נותן השירות מתחייב כי השירותים יסופקו בפועל על ידי מדריכים איכותיים ,מיומנים
ומקצועיים.
ב .נותן השירות מתחייב כדלקמן:
 .1לספק את השירותים במסירות באופן מקצועי ובאיכות גבוהה ,תוך שימוש במיומנויות הוראה
נאותות ,בעזרי לימודים נדרשים ,וכיו"ב לשביעות רצון המועצה.
 .1לפעול בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות ובין היתר הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
" 7.11קייטנות ומחנות קיץ" ,הוראות הקבועות בחוק הקייטנות (רישוי פיקוח) ,התש"ן ,1990
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) ,התשנ"ד  ,1994חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח  ,1968תקנות
רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש) ,התשל"ו ,1975-החוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א 2001-ו -התקנות למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור משטרה) ,התשס"ג.2003-
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 .1להשתתף בכול כינוס ,או השתלמות המחייבת מהפעלת השירותים נשוא מכרז זה ,בהתאם
להוראות המועצה.
 .4לספק את השירותים בהתאם לדרישות אשר תימסרנה לו על ידי המנהל ובהתאם לחוזה
ולנספחיו.
 .5לפעול בהתאם להוראות כל דין ,תקן ,הנחיות ,הוראות ,כללים ,תקנונים וכיו"ב החלים וכן
בהתאם להוראות הסכם זה וליתר מסמכי המכרז ובהתאם לנהלים והנחיות המועצה.
 .6למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי מתן השירותים ע"י נותן השירות וכן היקף השירותים הינם
כפופים לתקציב המאושר על ידי המועצה ובנוסף מצויים בשיקול דעתה הבלעדי ונותן השירות
מתחייב לספק השירותים בנאמנות ,בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון המועצה ,בכל
היקף שיידרש ,ובהתאם להוראות המנהל ותעריפי התמורה המפורטים בהסכם זה (מסמך ה'
למסמכי המכרז).
ג .נותן השירות מתחייב להוציא רישיון עסק להפעלת קייטנות מדי שנה לא יאוחר מיום  20.06לשנה
הרלוונטית .מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי האחריות הבלעדית להוצאת רישיון העסק
להפעלת קייטנה חלה על נותן השירות ועליו בלבד .אי הוצאת רישיון עסק כאמור תהווה הפרה
יסודית של ההסכם .במקרה כזה תהיה רשאית המועצה נוסף על האמור בכל מקום אחר בהסכם
ובנוסף לזכויות המוקנות לה בהתאם לכל דין להתקשר עם מפעיל אחר ולחלט את ערבותו של נותן
השירות.
ד .נותן השירות מתחייב לספק את כל ההפעלות והפעילויות אשר היוו חלק מהצעתו ואשר היוו אחד
האדנים לזכייתו במכרז זה .מובהר בזאת כי במידה והמפעיל לא יספק את אחת הפעילויות עליהן
התחייב ,תהיה זכאית המועצה לתשלום פיצוי מוסכם מראש בשיעור של  ₪ 2,000לכל פעילות.
ה .נותן השירות מתחייב להעסיק את המנהל הפדגוגי אשר צורף להצעתו ואשר היווה אחד האדנים
לזכייתו במכרז זה .מובהר בזאת כי במידה והמפעיל לא יעסיק את המנהל הפדגוגי שהוצג על ידו
תהיה רשאית המועצה נוסף על האמור בכל מקום אחר בהסכם ובנוסף לזכויות המוקנות לה
בהתאם לכל דין להתקשר עם מפעיל אחר ולחלט את ערבותו של נותן השירות.
.7פיקוח ובקרה
א .במהלך תקופת ההתקשרות יקיים נותן השירות קשר שוטף עם המנהל וידווח ,לפי דרישה ,על קצב
ואופן ביצוע השירותים.
ב .המנהל ו/או מי שמטעמו יהיה רשאי לבקר במהלך כל אחד ממועדי ביצוע השירותים השונים ללא
התראה מוקדמת ,לעיין בכל מסמך רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת האופן בו
מסופקים השירותים ,לרבות בחינת מיומנויות המדריכים ,פעילויות לחניכים וכיוצ"ב .נותן
השירות וכן המדריכים המועסקים בפועל במתן השירותים מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם מי
מהנ"ל לצורך כך ,ובכלל זה למסור לידיהם כל מסמך והסבר רלבנטיים.
ג .מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים דלעיל ,מתחייב נותן השירות לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על אופן
אספקת השירותים ועל המדריכים המספקים אותם.
ד .בכל מקרה בו נתקבלה דרישה מאת המנהל ו/או מי מטעמו להחליף אדם המועסק במתן
השירותים ,מתחייב נותן השירות להעמיד לרשותם גורם חלופי ,העומד בכל התנאים המפורטים
בחוזה זה וכל תנאי אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות באופן נאות ,לשביעות רצונם ,בתוך  3ימים
מיום קבלת הדרישה .במידה ולא יוחלף מדריך ,ייקנס נותן השירות בסכות של ₪ 1,000
ה .במקרה של החלפת מועד פעילות מסוימת ללא הסכמת המועצה -קנס בסך  .₪ 1,000אם מקרה זה
חזר יותר מ 3-פעמים -יראו הדבר בהפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע מכך.
 8הסבת החוזה העברת זכות
א .נותן השירות לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,פרט אם קבל
תחילה הסכמה לכך מאת המועצה בכתב ומראש.
ב .נותן השירות לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי הסכם זה לאחר ,אלא
אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת המועצה.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נותן השירות ו/או המדריכים לא יספקו את השירותים או חלקם באמצעות
קבלן משנה ו/או כל גורם אחר אלא לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב.
 9המועצה רשאית לעשות פעולות במקום נותן השירות
א .כל פעולה שנותן השירות ו/או המדריכים המועסקים על ידו במתן השירותים בפועל התחייבו לבצע ולא
ביצעו ,וכן כל התחייבות המוטלת על מי מהם לפי ההסכם והיא לא מולאה -רשאית המועצה לשים נותני
השירותים אחרים תחתיהם ולעשותם במקומם ועל חשבונם ,ובלבד שנשלחה אליהם לפני כן הודעה בכתב
על ידי המנהל ,והדורשת מהם למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה .מובהר כי אין באמור
סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין.
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10נזיקין לגוף או לרכוש
א .נותן השירות ו/או מי מטעמו יהיו אחראים אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או
נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ,שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן השירותים
ובקשר אליהם (בין שניתנו בשטח בית הספר ובין שניתנו מחוץ לשטח בית הספר) ,במישרין או בעקיפין,
לגופו או לרכושו של אדם /גוף כלשהו לרבות למועצה ו/או לתלמידים ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו
ו/או למי מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו ,ובכלל זה הם יהיו אחראים כלפי כל צד שלישי לפי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר ,ויהיו חייבים לפצות ולשפות את המועצה ו/או הניזוק(ים) ,לפי
המקרה ,על חשבונם והוצאותיהם ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך ,ובכל דמי הנזק
ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם) .נותן השירות ו/או מי מטעמו משחררים לחלוטין ומראש את המועצה,
עובדיה ,שלוחיה ,ואת מי שבא מטעמה ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או
חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל ,שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה ,לכל
אדם ו/או גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
ב .נותן השירות ו/או מי מטעמו מתחייבים לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד ו/או לכל
אדם אחר הנמצא בשירותו של נותן השירות ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי אספקת
השירותים ו/או בקשר איתם ו/או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות
נותן השירות ו/או מי מטעמו עפ"י הסכם זה .נותן השירות ו/או מי מטעמו יפצו וישפו את המועצה בגין כל
תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיהם כאמור.
ג .נותן השירות ו/או מי מטעמו יהיו אחראים וישפו את המועצה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב
שגיאה מקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה מצדם במילוי חובתם המקצועית.
ד .אחריותם של נותן השירות ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר
יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.
ה .המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לנותן השירות בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד נותן
השירות ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי
ומוחלט לשביעות רצון המועצה.
ו .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שבכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו למועצה ו/או שעל
המועצה יהיה ל שאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או מי מטעמו,
כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לנותן השירות.
ז .מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור בהסכם זה.
 .11ביטוח
מב לי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים
הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כמסמך ח' ,ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .12ערבות לביצוע החוזה
א .להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת החוזה ,כולן או מקצתן ,מסר נותן השירות למועצה
עם הגשת הצעתו למכרז ערבות אשר עם זכייתו השתכללה לערבות הביצוע בסכום של ( ₪ 15,000במילים:
חמישה עשר אלף שקלים חדשים) (להלן" :הערבות") עד ליום .31.08.19
ב .ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על נותן השירות .הערבות האמורה תשמש גם כערבות להתחייבות
נותן השירות להשיב לידי המועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו וגם ערבות
לתקופת הארכת ההסכם ככל שזו תידרש על ידי המועצה.
ג .סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה .המדד הבסיסי הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת הזוכה על
החוזה.
ד .מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את נותן השירות ממילוי על חובותיו והתחייבויותיו כלפי
המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי
המועצה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מנותן השירות כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים
ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.
ה .סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רשאית לחלט את
הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם ,ויהפוך לקנינה הגמור והמוחלט
של המועצה מבלי שתהא לנותן השירות זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה או מי ממנהליה ואורגניה בטענות
כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המועצה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת
ההסכם.
ו .הער בות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה ,לפי פנייה חד צדדית של
המועצה .בכל מקרה שלפי קביעתו לא סיפק נותן השירות את השירותים ו/או חלקם או הפר או לא מילא
אחר התחייבותו /התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים המגיעים למועצה בגין הפרשים
הנובעים מטעויות בחשבונות נותן השירות .היה והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל ,ימציא
נותן השירות ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
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ז .החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם ,ידאג נותן השירות מיד עם קבלת ההודעה על הארכת
ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת ,או לחילופין יפקיד ערבות בנקאית
אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת ,בנוסח המפורט במסמך ו'
למסמכי המכרז ,מאת מוסד בנקאי שהמועצה אישרה מראש לעניין זה.
ח .למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השירות מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת
החוזה/תקופת ההארכה ,תהיה בידי המועצה ערבות תקפה.
 13קיזוז
מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע למועצה מאת נותן השירות בהתאם להסכם זה ו/או כל
מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי החוזה ו/או כל סכום שעל המועצה לשאת בהם
מחמת שתתבצע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחלדי נותן השירות ו/או מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות
מהתמורה ,או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלם לנותן השירות .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המועצה
לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.
 14העסקת עובדים ושמירה על הוראות הבטיחות
א .מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה ,מתחייב נותן השרות להעסיק עובדים אזרחי המדינה .כן מתחייב נותן
השירות להעסיקם בהתאם להוראות כל דין ,לרבות הוראות התעסוקה ,חוק שכר מינימום ,התשמ"ז
 ,1987חוק שיויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח –  ,1988חוק הגנת השכר ,התשי"ח –  ,1958חוק עבודת
הנוער ,התשי"ג –  ,1953וחוק יסוד :חופש העיסוק .ידוע לנותן השירות כי הפרת סעיפי עבודת נוער
המצורפים למסמכי המכרז כמוה כהפרה יסודית של הוראות החוזה עם המועצה.
ב .נותן השירות מתחייב להעסיק עובדים כשירים ,מנוסים ,מקצועיים ,מיומנים ,בעלי כל האישורים
וההיתרים הנדרשים עפ"י דין לצורך ביצוע העבודות.
ג .נותן השירות חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים .נותן
השירות ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי
בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו
ענף.
ד .נותן השירות מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המנהל ,ושנועדה לשמור על
רווחת ,נוחיות ,ובטיחות העובדים.
 15אי קיום יחסי עובד מעביד
א .נותן השירות מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד
מעביד בינו לבין המועצה .כמו כן ,מצהיר בזאת נותן השירות כי הוא המעביד של עובדיו ,לרבות המדריכים
המועסקים על ידו במתן השירותים בפועל וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין
מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
ב .נותן השירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או
תשלום אחר שיידרש לשלם ואין נותן השירות ,עובדיו ,מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן
המועצה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.
ג .במידה והמועצה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן נותן השירות ו/או מעובדיו ,הקשורים במישרין או
בעקיפין בהעסקתם לצורך מילוי התחייבויותיהם לפי הסכם זה ,מתחייב נותן השירות לשפותה בגין כל
סכום כאמור והמועצה רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה לנותן השירות.
ד .מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור בחוזה זה.
ה .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ,נותן השירות מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא
הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין,
לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח של העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן "חוק
ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות) והתקנות
על פיהם ,ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות במועצה ,כפי שינתנו בטרם יתחיל נותן השירות
בביצוע התחיבויותיו נשוא הסכם זה ומעת לעת.
 16התמורה
תמו רת ביצוע מלוא השירותים וההתחייבויות של נותן השירות בהתאם להוראות החוזה ,לשביעות רצונם המלאה
של המועצה והמנהל ,תשלם המועצה לנותן השירות תמורה כדלקמן:
א .תמורה בגין שירותי הליבה
 .1התמורה בגין שירותי הליבה תשולם לזוכה על ידי המועצה בהתאם לתעריפים המפורטים בטבלה
המצורפת במסמך ה' למסמכי המכרז ובניכוי שיעור התקורה אותה הציע בהצעתו נותן השירותים
 .1ככל שמשרד החינוך יעדכן את תעריפיו (ביחס להשתתפות בשירות הליבה) ובמקרה זה יחולו על ביצוע
השירותים התעריפים המעודכנים ובעקרונות הנקובים לעיל.
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בנוסף על האמור לעיל ,יהיה המפעיל זכאי לקבלת תשלום עבור העסקת רכז אחד בכל בית ספר בו
תפעל תכנית הליבה על ידו בסכום של  ₪ 4,040לשבוע וסה"כ סכום של  12,120ש"ח לתקופת תכנית
הליבה .תשלום זה אינו מותנה במספר התלמידים.
יובהר ויודגש ,כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע המכרז לא יעלה על גובה התקציב השנתי
שיקבע לצורך כך על ידי משרד החינוך ו/או המועצה .
במקרה בו הגופים החיצוניים למועצה (כדוגמת משרד החינוך ) יפסיקו את התקצוב המוקצה על ידם
לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה – המועצה תהא רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת
תקצוב כאמור ואף לבטלה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .יובהר כי בכל מקרה בו יופסק
התקצוב למועצה או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום התקציב שהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות
למועצה בקשר לכך.
מובהר בזאת כי תנאי לתשלום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה של
המועצה.
למען הסר ספק ,התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל הוצאות נותן השירות ו/או מי מטעמו,
מכל סוג שהוא ,לרבות ציוד מכל סוג שהוא ,צילומים ,תוכן לימודי ,נסיעות ,כח אדם ,ציוד משרדי,
הכנה והיערכות ,פיקוח ובקרה ,שכירת שירותיהם של עובדים ושל גורמים חיצוניים לצורך העברת
פעילויות וכיו"ב.
עוד מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא ,ובכלל זה לא תיווסף
הצמדה למדד מכל סוג שהוא.
מובהר בזאת במפורש כי המחיר לו זכאי נותן השירות ביחס לתכנית הליבה הינו אחיד וקבוע (לפי
מספר החניכים המשתתפים) ,בלא קשר למורכבותם ,לאופיים ,למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן
הנתון לביצועם ,לקיומו של פיקוח כנדרש לצורך אספקתם /היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשו בו הם
מבוצעים ו/או לרמתם ,וכיו"ב.

ב .כללי
 .1המועצה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה ,כל תשלום המגיע לה ממנו ,בין מכח
הוראות הסכם זה  ,ובין מכח חיוב אחר.
 .1כן מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על
ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהסכומים
המגיעים לנותן השירות כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי
חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירות.
 .1עוד מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום בצד המועצה אשר לא יעלה על  14יום לא יהווה הפרה של
חוזה זה ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.
 .17הגשת חשבונות ואופן תשלום התמורה
א .נותן השירותים יגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום עד ליום  ,1/08/2018בהתאם להצעתו בכפוף
להסכם .המפעיל יצרף לחשבונית את הדיווח לגבי מס' התלמידים המשתתפים בתכנית הליבה בלבד
במכפלת התעריף לתלמיד הקבוע במסמך ה'.
ב 40% .מסכום התמורה (שאושר על ידי המועצה) ,ישולם לנותן השירות עד ליום  ,18/08/2018ובלבד
שהחשבונית הועברה על ידי נותן השירותים למנהל עד ליום ( 1/08/2018להלן" :התשלום הראשון").
ג 40% .נוספים מסכום החשבונית (שאושר על ידי המועצה) ישולם לנותן השירות עד ליום  10/09/2014ובלבד
שהמפעיל העביר חשבונית למנהל המועצה עד ליום ( 10/08/2014להלן" :התשלום השני").
ד 20% .הנותרים ישולמו לנותן השירות  30ימי עסקים לאחר אישור התשלום על ידי משרד החינוך והמועצה
(לאחר שיועברו אישורים נדרשים מטעם נותן השירות לגבי מס' התלמידים שהשתתפו בתכנית הליבה).
ה .חשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל המנהל ו/או אצל החשבות תועבר לטיפול לתשלום בחודש
שלאחר מכן.
ו .חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד המועצה .עיכוב מעל  14ימי עבודה
מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך למפעיל.
ז .המועצה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה ,כל תשלום המגיע לה ממנו ,בין מכח
הוראות הסכם זה ,ובין מכח חיוב אחר.
 .18הפרה יסודית
א .מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  14 ,10-12 ,5-8 ,3ו 16-17 -לחוזה הם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה
והפרתם תיחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה ,מלבד כל סעד ותרופה המוקנים לה עפ"י מסמכי
החוזה וכן עפ"י דין ,גם גם בסעדים ובתרופות המפורטים להלן בס"ק (ג).
ב .כן מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ,המנויים להלן ,יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את
המועצה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י החוזה וכן עפ"י כל דין:
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( )1כשנותן השירות פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו בקשה לפרוק או ניתן
נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען
קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – .1983
( )1כשנותן השירות מסתלק מביצוע החוזה ,להנחת דעתו של המנהל.
( )1כשאין נותן השירות מתחיל בביצוע עבודה מסויימת ,או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא
אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י המנהל ,או שאינו מספק את השירותים בקצב
הדרוש להשלמתם במועד או כאשר נותן השירות הפר אחת או יותר מההתחייבויות האמורות
בחוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה,
או כאשר המנהל התרה בו כי השירותים המסופקים על ידו ,כולם או מקצתם ,אינם לשביעות רצונו
והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור איכות השירותים.
( )4כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שנותן השירות מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
( )5כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה ,שנותן השירות נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
( )6נותן השירות אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן
שנקבע לכך ע"י המנהל.
( )7אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד נותן השירות ו/או נגד מי מבעלי מניותיו
ו/או מנהליו.
( )8התברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירות שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שנותן השירות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם
נותן השירות.
( )9התברר כי נותן השירות מסר למועצה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדוייקים במסגרת
תפקידו.
( )11התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם נותן השירות ,והמועצה התריעה על כך
בפני נותן השירות בכתב.
ג .השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות ,או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה את
החוזה ,כולו או מקצתו ,או הפסיקה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,למעט ביטול כאמור בסעיף קטן ה' להלן,
לא יהיו לנותן השירות כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו
כולל פגישה במוניטין.
ד .מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על
ידי המועצה ,אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,ונותן השירות יהיה חייב לעמוד בכל
התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה.
ה .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ שיקול
דעתן הבלעדי של המנהל ,וזאת בהתראה של  14ימים .הופסקו שירותי נותן השירות בשל ביטול החוזה על
ידי המועצה כאמור בסעיף זה ,הוא יהיה זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו ,בהתאם לתנאי החוזה ,בגין
השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת
המועצה ,בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל
דין .כנגד קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לנותן השירות כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ו/או אובדן רווחים ,כתוצאה
מהפסקת ההתקשרות וביטול החוזה.
 19שמירת זכויות
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי והמוקנית לה על פי חוזה זה ו/או
על פי כל דין ,לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם
נותן השירות ו/או מי מטעמה ו/או מנהל החשבונות ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה
הכתב ובמפורש.
 20תרופות
אין בא מור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת
חוזה.
 .21סודיות
נותן השירות מתחייב בזאת לשמור על סודיות בקשר עם השירותים שיבצע במסגרת הסכם זה ,מהותם ותוכנם.
חובת הסודיות המפורטת בסעיף זה תחול על כל עובדי נותן השירות ושלוחיו .למען הסר ספק ,חובת הסודיות
תמשיך לחול על נותן השירות ,עובדיו ושלוחיו גם לאחר תום תקופת ההסכם .נותן השירות מתחייב להבהיר
לעובדיו ולשלוחיו את דבר חובה זו המוטלת עליהם.
 .22כללי
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מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים ,וכי צד להסכם לא יהיה
קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו אם בכלל ,לפני חתימת החוזה.
 .23הודעות
כתובות הצדדים כדלקמן:
המועצה – ת.ד 1 .להבים מיקוד 85338
נותן השירות __________________________________ -
כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל ,ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  72שעות מיום משלוחו
כדבר דואר רשום.
.24
הסמכות היחודית לדיון בסכסוכים נשוא הסכם זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.
ולראיה באו על החתום:

_______________
נותן השירות

________________
המועצה
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מסמך א'
מפרט השירות הנדרש מטעם המועצה
הגדרות:
חניך -ילד /ילדה שנרשמו לשירותי הליבה.
"המועצה" -המועצה המקומית להבים
"המנהל" -מי שהוסמך על ידי המועצה לשמש מנהל לצורך הסכם זה.
"נותן השירות"" ,המפעיל" -לרבות נציגיו של נותן השירות ,מורשיו המוסמכים אשר יועסקו בפועל במתן
השירותים.
מנהל פדגוגי -הגורם האחראי מטעם המפעיל על בניית תכניות עבודה לתכנית הליבה .המנהל הפדגוגי הינו
אחראי על הנחיית צוות העובדים מטעם המפעיל מבחינה מקצועית .וכן להיות בקשר מול נציגי המועצה
ככל שהדבר נדרש על ידם.
רכז בית הספר -הרכז הינו הגורם המקצועי המנהל את מכלול הפעילות בכל בית הספר ,תפקידו להשתתף
בהכנת תכנית החינוכית הפרטנית לכל כיתה ,לוודא את יישומה ,להיות בקשר מול מנהל בית הספר והצוות
החינוכי ,להיות בקשר מול המנהל ,ליישם את הנחיות הביטחון ,והבטיחות ,להיות בקשר מול הורים.
תכנית ליבה -תכנית לתלמידי כיתות א'-ב' שנרשמו לתכנית בבית הספר היסודי בלהבים על פי חוברת הפעלה
של משרד החינוך "בתי ספר של החופש הגדול לשנה"ל תשע"ד" ועל פי מפרט זה החל מיום 01/07/2018
ועד ליום  21/07/2018בימים א'-ה' ,בין השעות  8:00ל.13:00-
מפרט שירות כללי:
א .המפעיל מתחייב לתת עדיפות לקליטת מנהל תכנית הליבה ,ומורים לקבוצות התלמידים ,מקרב צוות
ההוראה של בית הספר בו יסופק השירות ,בתנאי ואלה נמצאים מתאימים מקצועית להפעלה.
ב .המפעיל מתחייב למלא אחרי הנחיות משרד החינוך (מסמך י') ולפעול על פיהם ,ועל בסיס הנחיות משרד
החינוך לרבות העסקת כח אדם והכנת תכנית חינוכית ,התכנית זאת תאושר על ידי המנהל.
ג .המפעיל יספק מזון ,בהתאמה למפרט משרד החינוך ,המפעיל נדרש להיות בעל כל האישורים והרישיונות
להספקת מזון .אלא אם משרד החינוך יעניק אישור מיוחד לביצוע הכנת המזון בתוך בית הספר ע"י
המפעיל באופן עצמאי וזאת בתנאי שהכנת המזון תעמוד בסטנדרטים בריאותיים והיגייניים.
ד .המפעיל יעסיק מנהל פדגוגי אחד.
ה .גורם אדמיניסטרטיבי -בנוסף לגורמים המקצועיים ,המפעיל יעסיק מטעמו איש קשר,או שיהיה הוא עצמו,
למכלול הנושאים המנהלתיים והלוגיסטיים ,המצאת אישורים שונים ,תיאום הליך רישוי עסקים וכול
אישור או רישיון שיידרש לצורך הפעילות ,יכול המנהל החינוכי להיות גם הגורם האדמיניסטרטיבי.
ו .המפעיל יספק למועצה כל דו"ח שיידרש בהקשר לפעילותו ,כאשר הדוחות שיסופקו יהיו בהתאמה
לדרישות משרד החינוך.
ז .באחריות המפעיל לסקור את המוסד החינוכי אותו יקבל ולציין כל פגם בו שאם לא כן יחויב בעלות נזקים
שיגרמו למוסד אותו יקבל לאחריותו בתום תקופת הפעילות ,המפעיל יקבל כיתות וחללי פעילות ,בהתאמה
להיקף הפעילות ומספר המשתתפים ,המתקנים שישמשו אותו יעוברו לו באמצעות מסמך הרשאה אותו
יעביר המנהל.
ח .המפעיל יקבל לשימוש את אולם הספורט ,האולם ישמש רק לפעילות ספורט ,תנועה ,נופש פעיל ,אירועים,
אין להכניס אוכל לאולם הספורט ,אסור להשתמש במתקני הספורט שבו ,אלא רק בנוכחות ואחריות,
מורה או מדריך ספורט.
ט .המפעיל ידאג להשאיר בסיום הפעילות את בית הספר מסודר ונקי ,יקפיד לסגור תאורה ,מזגנים ,ולנעול
את הדלתות ,כולל התייחסות למערכות אזעקה ,אם אילו נמצאים בתחום פעילות השירות.
יג .לא תתבצע כול התקנה בחצר או במבנה בית הספר  ,אלא אם יקבל המפעיל לכך את האישור המנהל.
יד .מובהר בזאת כי המפעיל ייהא אחראי וישא בעלויות כל שירותי האבטחה והנקיון הנדרשים לצורך הפעלת
מתן השירותים נשוא הסכם זה.
יז .האבטחה תהייה מותנית באישור קצין הביטחון של המועצה.
יח .אירוע חריג – כל אירוע חריג כתאונה ,העלמות חניך וכ"ו ,ידווח במידית למנהל.
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יט .פיקוח ,גורמים מקצועיים של הרשות המקומית ,גורמי משרד החינוך ,יוכלו לבקר בכל עת בפעילות ,במידה
והביקורת שלהם כללה התייחסות לליקויים ,או לשיפורים נדרשים ,אלה יתבצעו מידית על ידי המפעיל,
היה ובביקורת עולה כי מורה או מדריך מקרב הצוות המפעיל לא מתאים ,על המפעיל יהיה להחליפו
בצורה מידית.
כ .הרחקת תלמידים במידה וקיימת בעיה חינוכית חריגה  ,יעדכן רכז בית הספר ,את המנהל ,הרחקת ילד
מהתוכנית ,היא אך ורק לאחר התייעצות וקבלת אישור המנהל בכתב.
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מסמך ב'
הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג1953-
 .33העבודה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה-
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2 ,2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן:
( )1במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו:
( )1בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,
בהתאם להוראות סעיף :6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו:
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין ,התשל"ז – ( 1977להלן -חוק העונשין).
33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה-
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  11א ,שענינן בדיקות
רפואיות:
( )1בניגוד להוראות סעיפים  20 ,21 ,22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות
עבודה ומנוחה:
( )1בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2 ,2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה-
"ילד" פירושו – מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה:
"צעיר" פירושו -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדין לא מלאו לו  18שנה:
"נער" פירושו -ילד או צעיר:
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו:
"מפקח עבודה" פירושו -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח של העבודה ,התשי"ד1954 -
:":2
"מפקח עבודה אזורי" פירושו -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי:
"פנקס עבודה" פירושו -פנקס שהוצא על פי סעיף :28
"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות
ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לענין חוק זה רואים נער כמעובד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
( )1אצל הוריו -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה
ועבודה חקלאית במשק של ההורים:
( )1אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו :לענין זה" ,עבודה"-
לרבות רוכלות:
( )1בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה
במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמכרז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב
עבודה מעשית.
(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי
פרסום ,כאמור בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה
היתה חד-פעמית ,וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה :לענין זה" ,העסקת ילד"-
לרבות שיתופו.
 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.
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(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט –  ,1949לא יועבד אלא אם
נתקיים אחד מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג – :1953
( )1בוטל.
( )1ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )11()1לחוק לימוד חובה ,תש"ט – :1949
( )4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה בתקופת
הלימוד המתאימה לגילו.
(ג) שר העבודה ראשי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד
חובה ,תש"ט –  :3 1949היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.

2א .עבודה בחופשת הלימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף
האמור בסעיף  ,2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה
והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור :תקנות כאמור ,או
מקצתן ,יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות ,תשי"ג –  ,1953לא יחולו על העבודה כאמור בסעיף קטן (א).
 4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית ,אמנותית או
לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2ראשי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת ,להעבדתו
של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה" -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך הופעה.
 5איסור עבודה במקומות מסויימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]
ילד אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם לדעתו
עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק,
מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 6עבודות אסורות
שר ה עבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה
שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם העבדתם אינה אסורה על
פי הסעיפים הקודמים.
 7גיל מיוחד לעבודות מסויימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו עלולה
העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של הנער ,אף אם
העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדוק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייכת בדיקות התאמה" -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואית חוזרות לענין
התאמתו הבריאותית לאותו עבודה.
( ) 2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את
התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( )2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן
לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
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 12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר
העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך את בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד
הרפואי המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער,
ויביא אותם לידיעת ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט , 6 1959 -וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות,
התשי"ג".7 1953 -
 13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב) ו ,12-כי
( )1בוטל;
( )1הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )1העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו-
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו
מתאים לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה
הוא מועבד.
 14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  , 13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה,
או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה
הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א ) 1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף
(5א) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951 -יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד
ששבוע העבודה לא יעל על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או
נוהג ,לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות
לנער להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22
 21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול-
( )1לגבי נער יהודי -את יום השבת ;
( )1לגבי נער שאינו יהודי -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי
המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות ,ובכלל זה
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ,ההפסקה היא
של חצי שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) ב שעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם היתה
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו
להישאר במקום העבודה; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
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 24אסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה].
(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה
(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט –  ,11 1949חל עליהם -פרק זמן של  12שעות
שבין  20:00ובין  09:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט –  ,1949אינו חל עליו ,פרק זמן של  10שעות
שבין  22:00ובין .06:00
(ג) על אף האמור בסעיף (1ב) רואים נער כמועבד ,לענין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח ,תשס"ז ,תשס"ח]
(א) שר העבודה ראשי להתירה עבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) ( )1ניתנה החלטה על שעת חירום ,רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה
 ,23:00במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור ,ובלבד שהובטחו
לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
()2תוקפו של היתר לפי פסקה ( )1יפקע במועד שבו פסע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן
ההיתר ,או במועד אחר שנקבע בהיתר.
( )3בסעיף קטן זה" ,החלטה על שעת חירום" -כל אחת מאלה:
(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;1951 -
(ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  8לחוק שירות המילואים ,התשס"ח –
;2088
(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א – 1971
(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,חתרת שעה ,את
העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער שמלאו
לו  10שנים עד השעה  , 24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו המוסרית
של הנער.
(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד השעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים
במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת ; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 05.00
בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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מסמך ג'
חוברת הפעלה של משרד החינוך לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול"

מצורפת בנפרד
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מסמך ד'

אישור עריכת ביטוח
תאריך________ :
לכבוד
מועצה מקומית להבים (להלן " :המועצה")
א.ג.נ,.
אישור קיום פוליסות ביטוח
הנדון:
.1
הסכם שנחתם ביניכם ובין
חוזה מס' _______________
_______________
מיום
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם נותן השירות וכן על שם המועצה וזאת
לתקופה המתחילה ביום ___________ עד ליום __________ (להלן – "תקופת הביטוח").
אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי כל הפוליסות ,בכפוף לאמור להלן ,אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח
הפוליסות הידוע כ"ביט" התקף ביום תחילת הביטוח ,אך ביחס לביטוח "אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו
נופל מתנאי ביט . 2002
 .1ביטוח אחריות מקצועית  -בפוליסה המכסה את חבותו המקצועית של נותן השירות ביחס להתחייבויותיו על פי
החוזה הנדון ובנוסף כמפעיל קייטנה ובית ספר.
גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ  ₪ 4,000,000למקרה ולסך הכול מקרים לתקופת הביטוח.
תאריך רטרואקטיבי. ______________ :
(להלן " -נותן השירות")

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים ,חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב ,מעשה
במתכוון ,מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי נותן השירות ,אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח
ו/או נזק תוצאתי כלשהו.
הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המועצה כמבוטח נוסף בגין חבותה כמזמין העבודה בכל הנובע
מפעולותיו של הקבלן והבאים מטעמו.
הביטוח כולל הרחבת "חבות צולבת" בה יחשב כל מבוטח כמבוטח עצמאי ותקופת גילוי מאוחרת בת 12
חודשים היה ופוליסה זו תבוטל ו/או לא תחודש.
-------------------- ----------------------- ------------------------ --------------------תפקיד החותם
שם החותם
חותמת המבטח
חתימת המבטח
 .1ביטוח אחריות מעבידים  -המבטח את חבות הקבלן כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או מחלה
העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ20,000,000-
ש"ח (עשרים מליון ש"ח) לעובד אחד ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח בת שנה.
ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה,
עבודות בגובה ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי נותן השירות ו/או קבלני המשנה ועובדיהם.
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ4,000,000 -
 ₪למקרה ותקופת ביטוח שנתית ,בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של הקבלן ו/או כל
מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,חבות בגין וכלפי
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או
משקה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי ,נזק גוף עקב שימוש
ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובה.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו ,וזאת בנוסף
להכללת סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 .4כללי –
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 .4.1הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י נותן השירות אינה מהווה עילה לדחיית חבות
כלפי המועצה.
 .4.1הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ואנו מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה ועל זכות שיבוב כלפי המועצה ,עובדיה והבאים
מטעמה ,אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .4.1הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.
 .4.4מובהר כי שם המבוטח בכל הפוליסות כולל את המועצה כמבוטח לכל דבר וענין בכל הפוליסות נשוא
אישור זה .
 .4.5אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה בדואר רשום לידי המועצה לפחות  60יום מראש.
----------------------- ------------------------ --------------------שם החותם
חותמת המבטח
חתימת המבטח
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מסמך ה'

הצהרת והצעת המציע
לכבוד
המועצה המקומית להבים
א.ג.נ,.
 .1אני הח"מ מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי להפעלת בית ספר של החופש
הגדול וחופשות חגים למועצה המקומית להבים מכוח מכרז פומבי מס' ( 04/18להלן" :השירותים") ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז ונספחיו.
 .2הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ומסמכיו ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ומענה
המועצה לשאלות הבהרה (ככל שיהיו) .אני מצהיר ,כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות,
ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי .אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות
והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לבצע את העבודות בהיקף שאדרש בהתאם
להצעתי.
 .3אני מצהיר כי סכום הצעתי מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל ההתחייבויות על פי הצעתי אם
הצעתי תתקבל.
 .4אני מתחייב במידה והצעתי תתקבל ,להוציא לפועל את כל השירותים שבנדון לפי המחיר שהצעתי ואני מתחייב
לספק את השירותים במועדים הקבועים במכרז על נספחיו ולשביעות רצונכם המלא.
 .5ידוע לי כי מקור מימון מותנה בתקציב מאושר .
 .6אני מוותר ויתור מוחלט ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתי כל תנאי או נתון כל שהוא
הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מהן.
 .7אני מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי:
 7.1הנני בעל הניסיון ,הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות
ו/או מתן השירותים נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 7.2הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט במסמך תנאי המכרז
ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור כלשהו ועדת
המכרזים עלולה לפסול הצעתי על הסף.
 7.3עוד ידוע לי ,כי לוועדת המכרזים ו/או ועדה מקצועית שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע /
מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,אפשרויות המימון ,התאמתי למתן השירות ,לרבות
המלצות ,וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע /המסמכים ,להנחת דעתה .אם אסרב למסור
מסמך ,הסבר או ניתוח כל שהוא כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.
 7.4הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו.
 7.5הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בהסכם ,אבצע את השירות נשוא המכרז
בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,במחירי הצעתי ,לשביעות רצונה המלאה של
המועצה ואדאג כי העובדים מטעמי ינהגו בעובדי המועצה באופן אדיב ויעיל.
 7.6כמו כן ,אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מילוי התחייבויותיי נשוא
המכרז.
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 7.7ידוע לי ,כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בהסכם ,גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,
מחייבת אותי.
 .8הנני מצהיר ,כי שיעור התקורה המוצעת על ידי כמפורט בהצעתי להלן היא לאחר שבחנתי את כלל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי
מלא לכל התחייבויותיי נשוא ההסכם והמכרז.
 .9מובהר לי בזאת ,כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין השירותים נשוא המכרז ,על כל הכרוך ,מעבר לקבוע
במסמכי המכרז ,ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד .כן מובהר לי ,כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל
סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות עפ"י הסכם זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה
המועצה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
 .10מובהר לי בזאת כי עבור משתתפי תכנית הליבה ,תתבצע התחשבנות עם המציע באופן הבא:
עבור עלות הרכז המוסדי בכל בית ספר ,שאינה מותנית במספר תלמידים ,יקבל המפעיל סכום של  ₪ 4,040לשבוע
ובסכום כולל של  ₪ 12,120לתקופת תכנית הליבה ,סכום זה כולל את כל העלויות ,כולל מע"מ ,וכולל הוצאות
נסיעה ,וכול עלות אחרת ,וזאת בתנאי והעסקתו תתבצע ,על פי תנאי משרד החינוך ובהיקף שלא נופל מהשעות
כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך.
בנוסף לתשלום עבור רכז המוסד כמפורט לעיל יקבל המפעיל תשלום סל לתלמיד (בהתאם לתעריפים המפורטים
בטבלה שלהלן) תעריף הסל לתלמיד בסך  ₪ 852.5ישולם עבור כל תלמיד שנרשם לתכנית ,שהתחיל את תכנית
הליבה ב 1/7ושסיים את תכנית הליבה -ב .21/7
מובהר כי תעריפי התמורה עבור השתתפות כל חניך (סל לתלמיד) בתכנית הליבה נקבעו על ידי משרד החינוך.
 .11הנני מתכבד בזאת להציע ( ____________ %במילים___________________ :אחוזים) שיעור התקורה ,אותה
תהיו רשאים לקזז מתעריפי התמורה המפורטים בסעיף  10לעיל.
 .12להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של ( 15,000במילים :חמישה עשר אלף  )₪בהתאם
לנוסח הקבוע במסמכי המכרז.
 .13אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב להמציא בתוך  7ימים מקבלת הודעת הזכייה את המסמכים הקבועים על פי
מסמכי המכרז ,לרבות אישור חתום קיום ביטוחים.
 .14אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או
מקצתן ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו ,אאבד את זכותי לביצוע העבודות והמועצה תהא
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות
שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז .הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב
התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומי .כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור
דלעיל ,יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי ,והמועצה רשאית להשתמש לצורך
זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.
 .15הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר
בתנאי המכרז .במידה ותדרוש המועצה יוארך תוקפה של הצעתי .אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד ,היא
מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד ,ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש
לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
 .16הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור
דלעיל.
שם חתימה וחותמת של
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע 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
תצהיר זה.

39

רכוש המועצה המקומית להבים – מכרז פומבי מס' 04/18

מסמך ו'

הודעה על הארכת תוקפו של חוזה
הפעלת בית הספר של החופש הגדול וחופשות החגים
סימוכין:
בין:

חוזה שנערך ונחתם ביום __________

(שנת הלימודים ______________)

________________________

לבין ________________________ :שכתובתו________________ :
___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ (להלן הקבלן)

הואיל

ובהתאם לסעיף (3ב) של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;

והואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________.
מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
(מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)
.1

תנאי החוזה המקוריים יישארו על כנם ללא שינוי גם בתקופת הארכת החוזה ,והתמורה תהיה בהתאם
למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.

.2
.3

ש"ח

.4

במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך
(לא כולל מע"מ).
) _______________________________________

במקום האמור בסעיף (מס'

יבוא _________________________________________________________

פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________________
חתימה וחותמת הרשות המקומית

_________________
חתימה וחותמת הקבלן
שריון תקציבי____________ :
שנת חתימת החוזה המקורי _____________

40

