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כללי:
 .1רשת מרכזים קהילתיים בית שמש (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז להפעלת
צהרונים בבתי הספר לתלמידי כיתות א' -ב' בבתי הספר היסודיים בבית שמש לרבות החינוך המיוחד,
בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות המקומיות על ידי משרד החינוך לשנת תשפ"ג עבור תכנית צהרונים
בשגרה.
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר האינטרנט של המזמינה  www.matnasbs.org.ilוכן לעיין
בכל מסמכי המכרז ,בתיאום מראש בטלפון  02-6279620במשרדי המזמינה ברח' דרך יצחק רבין  ,21בית
שמש ,או בפניה לכתובת המייל  .rechesh@bs.matnasim.co.ilעבור הגשת הצעה יש לרכוש את מסמכי
המכרז.
 .3הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טפסי המכרז ,הניתנים לרכישה בכתובת לעיל תמורת תשלום
דמי השתתפות במכרז בסך  1500ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה.
 .4את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה
סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז פומבי מס' ."01/2022
 .5את מעטפת ההצעה יש להכניס ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) לתיבת המכרזים
במשרדי מטה הרשת ברחוב דרך יצחק רבין  ,21בית שמש בימים א-ה בין השעות  ,09:00-14:00וזאת לא
יאוחר מיום  27.10.2022בשעה  .14:00הצעה שלא תוגש במועד – לא תידון ותפסל על הסף.
 .6המזמינה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
 .7המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכים ,בכפוף להוראות הדין.

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
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לוח זמנים לעריכת המכרז

 .1תקופת רכישת מסמכי המכרז:
 .2מועד הגשת שאלות הבהרה:

.3
.4
.5
.6

מועד הגשת מענה לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז:
תוקף ערבות ההשתתפות:
חתימת החוזים על ידי הזוכה:

החל מיום ;6.10.2022
עד ליום ( 20.10.22כולל)
בדוא"לrechesh@bs.matnasim.co.il :
(מענה ינתן לרוכשי המכרז בלבד)
( 23.22.10כולל)
 27.10.2022עד השעה 14:00
עד ליום ( 31.12.2022כולל)
תוך שלושה ( )3ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה

תוכן עניינים למסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,מסמכי המכרז:
מסמך א'

תנאי הזמנה להציע הצעות

טופס 1

הצעת והצהרת המציע למכרז

טופס 2

נוסח כתב ערבות להשתתפות

טופס 3

אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

טופס 4

תצהיר בדבר ניסיון קודם של המציע

טופס 5

טבלת מדדים לשקלול הצעות המציעים

טופס 6

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

טופס 7

תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים

טופס 8

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

טופס 9

תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות

טופס 10

הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

טופס 11

אישור רואה חשבון

טופס 12

מסמכים לעניין עסק בשליטת אישה

חוזה חתום בידי מורשי החתימה.
נספח א'

נוסח כתב ערבות לביצוע

נספח ב'

אישור עריכת הביטוחים

מסמך ב'
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קריטריונים לתקצוב מסמך ג'
מסמך א'
תנאי הזמנה להציע הצעות

 .1רקע כללי
 .1.1רשת מרכזים קהילתיים בית שמש (להלן" :המזמינה") מבקשת לקבל הצעות להפעלת צהרונים בשגרה בבתי הספר
לילדים מגיל  6ועד  ,8תלמידי כיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים בבית שמש לרבות החינוך המיוחד ,בהתאם לקול
קורא שפורסם לרשויות המקומיות על ידי משרד החינוך עבור שנת הלימודים תשפ"ג (להלן" :התוכנית")
 .1.2יובהר כי המזמינה אינה מוגבלת להתקשר עם מפעיל אחד אשר יפעיל את התוכנית בכל המוסדות וכי מקרב מגישי
ההצעות יבחרו עד חמישה מציעים ,ומביניהם יבחרו הנהלות הבעלויות של בתי הספר את המפעיל הזוכה.
 .1.3הזכייה של מפעיל במכרז אינה מבטיחה את ההתקשרות עמו כיוון שההתקשרות עמו תהיה בכפוף להחלטת הבעלויות
של בתי הספר.
 .1.4שימת לב כי רק בעלויות שלהן  10מוסדות (בתי ספר) הפועלים תחתיהן יוכלו לבחור עבור כלל המוסדות שלהן את
המפעיל הרצוי מתוך רשימת הזוכים .כל בעלות שלה  10מוסדות (בתי ספר) ויותר תוכל לבחור מפעיל אחד בלבד עבור
כלל מוסדותיה.
 .2תנאי הפעלת התוכנית
 .2.1כל מטרות התוכנית ,אוכלוסיית היעד ,מועדי הפעלת התוכנית ,תיאור התוכנית ,מסגרת הפעילות ,כוח האדם הנדרש,
מתווה ההפעלה ,החומרים הפדגוגיים והנהלים וההנחיות שיחולו על המפעיל מפורטים במסמך ג'.
 .2.2המציע הזוכה יידרש לקיים את ההוראות הקבועות במסמך ג' ובתכנית העבודה שתגבש המזמינה בהתאם למדיניות
וליעדי משרד החינוך והמזמינה ,וכן לציית להנחיות ועדת ההיגוי של המזמינה ,שתוקם לצורך תכנון המהלך וליווי
התוכנית במהלך הפעלתה.
 .2.3המציע הזוכה יידרש להתחשב עד כמה שניתן בצורכי אוכלוסיות היעד שבתוכנית.
 .2.4המציע הזוכה יתחייב לתת עדיפות להעסקת צוות המוסד לצורך הפעלת התוכנית.
 .2.5המציע הזוכה יתחייב לשלם את שכר הרכזים/ות ,המורים/ות והמדריכים/ות על פי השכר שהגדיר משרד החינוך
במסמך ג' לכל אחד מבעלי התפקידים ,וחל עליו איסור לגבות מהרכזים/ות ,המורים/ות או המדריכים/ות תשלום
כלשהו עבור העסקתם בתוכנית.
 .2.6כל האמור במכרז זה הינו בכפוף לשינויים שעשויים להיות בתוכנית בהתאם לעדכוני משרד החינוך ,וכן כפוף להנחיות
נלוות של משרד החינוך ככל שיפורסמו.
 .3תקופת ההתקשרות
 .3.1תקופת ההתקשרות לצורך הפעלת התוכנית היא מיום חתימת החוזה עם המציע הזוכה ועד למועד סיום התוכנית לשנת
תשפ"ג כקבוע במסמך ג'.
 .3.2למזמינה נתונה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה ,בכל אחת מארבע השנים העוקבות לשנת
הלימודים התשפ"ג ,לשם הפעלת צהרונים או תוכנית דומה ,בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי משרד החינוך באותה
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עת (ככל שהתוכנית תמשיך להיות מופעלת במתכונתה הנוכחית או במתכונת אחרת) ,וזאת בהודעה מראש בת  45ימים
לפחות.
מובהר כי הפעלת התוכנית הינה בעבור שנת לימודים ובכל מקרה לא יהיה זכאי המפעיל להפעלה רק
בחלק משנת הלימודים.
 .4סיום התקשרות
 .4.1המזמינה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את ההתקשרות עם המפעיל
הזוכה ,וזאת אף לאחר חתימת החוזה עמו ,וזאת על דרך של משלוח הודעה בכתב למפעיל ,גם לפני תום
תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,מטעמים אלו אך לא רק:
 .1המזמינה התרתה במפעיל ו/או במי מטעמו ,כי הפעלת התוכנית אינה לשביעות רצונה ,והמפעיל
לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור פעילותו;
 .2חריגתו של המפעיל מהוראות מסמך ג' ,מהנחיות המזמינה או מכללי ודרישות משרד החינוך;
 .3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל ,כולם
או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד
ביצועם;
 .4הוגשה נגד המפעיל התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל;
 .5הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה ו/או כי המפעיל עובד ו/או
מעסיק עובדים ללא היתרים;
 .6כשיש בידי המזמינה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המפעיל או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע
או קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו;
 .7נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד המפעיל ו/או נגד מי ממנהליו;
 .8התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהמפעיל לא גילה למזמינה עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמינה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמה;
 .9מגבלות תקציביות ו/או שינוי מדיניות משרד החינוך.
 .4.2למפעיל לא תהיינה טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמינה ,לרבות פיצויים בשל שימוש המזמינה
בזכותה לבטל את החוזה כאמור לעיל ,ובלבד ששילמה למפעיל את התמורה המגיעה לו עד ליום ביטול
החוזה ,בכפוף לתמורה הקבועה בחוזה ,בקיזוז הנזקים שנגרמו למזמינה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות
ו/או כתוצאה מנזקים אחרים שנגרמו לה.
 .4.3הפר המפעיל תנאי מתנאי מחוזה זה ,רשאית המזמינה לשלוח למפעיל הודעת ביטול חוזה באופן מיידי,
ובלבד שניתנה לו על כך התראה של  7ימים מראש ,והמפעיל לא תיקן את ההפרה תוך  7ימים .האמור בסעיף
זה אינו גורע מזכות כל צד על פי דין.
 .5התמורה
 .5.1התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים במסמך ג' ,בכפוף להעברת הכספים ממשרד
החינוך ,למעט תשלומי התקורה (ניהול ותפעול) .תחת זאת ,תוסיף המזמינה למציע הזוכה שיעור תקורה בגובה .0.5%
 .5.2תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה שבמסמך ב' ,וכנובע מכך שהתכנית היא במימון מלא של משרד החינוך.
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 .5.3יודגש כי התשלום למציע הזוכה יהיה לפי ביצוע בפועל (נוכחות תלמידים) ולא על פי מספר התלמידים שנרשמו
לתכנית .על המציע הזוכה יהיה להעביר למזמינה את דו"חות הנוכחות הכיתתיים המקוריים וכן כל מסמך רלוונטי
אחר שתדרוש המזמינה כתנאי לתשלום התמורה ולצורכי ביקורת .בנוסף ,וכתנאי לתשלום יידרש הזוכה להעביר
דו"חות ביצוע כספיים וכמותיים בטבלאות אקסל מפורטות וזאת על פי תבנית שתקבע המזמינה ובתוך לוחות הזמנים
שיקבעו על ידי המזמינה .מובהר כי מסירת דוחות כנדרש ימנע את העברת התשלום לזוכה ורק לאחר אישור המזמינה
על פי המנגנון הקבוע בהסכם הזוכה יהיה זכאי לתשלום.
 .5.4התשלום יהיה על פי הסכום הנמוך מבין תקבולי מית"ר ודו"ח ביצוע.
 .5.5התחשבנות בגין כל שנת פעילות תיסגר רק לאחר שימוצו כלל התהליכים מול משרד החינוך ,ובמידה ויהיו קיזוזים
עתידיים ,הם יושתו על המפעיל עד חמש שנים מיום תחילת ההפעלה של הצהרונים.
 .5.6משרד החינוך רשאי לעדכן מפעם לפעם את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המכרז התעריפים המעודכנים.
 .5.7יובהר ויודגש כי לא תשולם למציע הזוכה כל תמורה מעבר לסכומים שיועברו בפועל למזמינה מאת משרד החינוך,
ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה כלפי המזמינה.
 .5.8כספים יועברו למפעיל רק לאחר קבלתם ממשרד החינוך  ,ובכל מקרה בטווח זמן שלא יפחת מ 90 -יום ממועד קבלתם
על ידי המזמינה ממשרד החינוך .כספים יועברו למפעיל רק לאחר הגשת כל הדו"חות והמסמכים הנדרשים על ידי
המפעילה.
 .5.9יובהר כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב למזמינה או יופחת ,לא יהא זכאי המפעיל הזוכה לתשלום התקציב שהופסק או
הופחת ,ולמפעיל לא יהיו טענות למזמינה בקשר לכך.
 .5.10ככל שמשרד החינוך יפסיק את התקצוב המוקצה על ידו לצורך התוכנית – המזמינה תהא רשאית לבטל את
התוכנית ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .5.11המציע מצהיר כי ידועים לו התעריפים בתוכנית ולא תהא לו כל טענה בקשר לגובה התעריף .כמו כן לא תהא למציע
הזוכה כל טענה במקרה של עיכוב תשלום התמורה ממשרד החינוך.
 .5.12המציע הזוכה יתחייב להשתמש בתמורה אך ורק להפעלת התוכנית כמפורט לעיל.
 .5.13מובהר בזאת כי תנאי להעברת התמורה הינו קבלת התשלום מאת משרד החינוך ו/או הרשות המקומית ,וכפי
האמור בסעיף  11להסכם ההתקשרות.
 .5.14הזוכים במכרז יהיו רשאים לגבות תשלומי הורים עבור השתתפות בצהרונים ,וזאת בכפוף לקול הקורא של משרד
החינוך ובהתאם להחלטתן של עיריית בית שמש ורשת מרכזים קהילתיים בית שמש .הסכום לתשלום יהא זהה בכל
המוסדות בעיר ולא תהיה אפשרות לגבות סכום שונה.
 .6תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .6.1המציע הינו עמותה או חברה או חברה ללא מטרת רווח (חברה לתועלת הציבור הרשומה ברשם ההקדשות)
הרשומות כדין בישראל .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע אישור/תדפיס מרשם העמותות ,רשם
ההקדשות או רשם החברות ,לפי העניין.
 .6.2המציע מחזיק ברשיון לניהול עסק תקף.
 .6.3המציע בעל ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות ( )2022-2017בהפעלת
צהרונים או בהפעלת מסגרת חינוכית דומה ,למגזר החרדי ,שבמסגרתן הופעלו לפחות  90מסגרות מאושרות
על ידי משרד החינוך .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע את טופס  4בצירוף אסמכתאות להוכחת
ניסיונו והמלצות.
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 .6.4למציע מחזור כספי הנובע מהפעלת צהרונים בהיקף שאינו נמוך מ( ₪ 8,000,000 -לא כולל מע"מ) לשנה ,בין
השנים  .2019-2021להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור רואה חשבון על גבי טופס .11
 .6.5המציע הפעיל צהרונים אשר בהם השתתפו  1000ילדים לפחות ,וזאת בתקופה רצופה של שנת לימודים אחת
( )1לפחות מתוך  3השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה.
 .6.6המציע מעסיק מנהל פרויקט בעל תואר ראשון ממוסד מוכר ומאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל
במדעי ההתנהגות ו/או בחינוך ו/או בפסיכולוגיה ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צהרונים.
 .6.7המציע רכש את מסמכי המכרז (יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע) .מובהר כי רכישת מסמכי המכרז הינה
תנאי להשתתפות במכרז.
 .6.8המציע הגיש את הצעתו במועד להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
 .6.9המציע צירף תצהיר ערוך וחתום כדין בנוסח המפורט בטופס  10בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו,
בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א.2001-
 .6.10המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-כמפורט בתצהיר המצורף
כטופס  6למסמכי המכרז.
 .6.11המציע צירף כתב ערבות להשתתפות כמפורט בסעיף  16להלן ,ובהתאם לנוסח שבטופס .2
 .6.12המציע צירף להצעתו את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כ מסמך ב'  ,כדלקמן :המציע
ישלים ב  2 -עותקים של ההסכם ,את שם המציע וכתובתו (במבוא להסכם) ,ויחתום על גבי כל עמוד
מההסכם בראשי תיבות ,וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך ,ויצרף
את עותקי ההסכם ,כשהם חתומים במקור  ,להצעתו.
 .7הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאית
המזמינה לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע.
 .8ערבויות
ערבות השתתפות אוטונומית
 .8.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 15000לטובת המזמינה להבטחת קיום המכרז
בתוקף עד ליום_ .31.12.2022הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע.
למען הסר ספק ,יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק .על
הערבות להיות בנוסח המופיע בנספח  2לחוברת המכרז .הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור
תפסל על הסף.
 .8.2ערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית והמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פנייה חד צדדית
ובלתי מנומקת ,לרבות אך לא רק ,במקרה בו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ,או
מקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו .הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה
על המציע בלבד.
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 .8.3לעניין זה ,מוסכם בזה ,כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי מוסכם מראש ,שנקבע ביחס
סביר לנזק ,שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמינה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
 .8.4המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ככל הנדרש ,על ידי
מתן הודעה בכתב למציעים .נתנה המזמינה הודעה כאמור יגישו המציעים ערבות חדשה תוך שבעה ימים
ממועד קבלת הודעת המזמינה ו/או יגישו כתב הארכת ערבות.
 .8.5אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להוכיח ,כי ניזוקה בסכום הגבוה מסכום הערבות.
 .8.6המזמינה תחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.
 .8.7אם תדרוש המזמינה מהמציעים להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ,מתחייב המציע ,מיד עם
קבלת דרישת המזמינה לכך ,להאריך בהתאמה את ערבות ההשתתפות לתקופה הנדרשת .מציע שלא יאריך
ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו ותחולט ערבותו.
 .8.8מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,סכום ערבות ההשתתפות ישמש כבטוחה להארכת תוקף ההצעה
אם תהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת החוזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז על ידי המציע הזוכה,
ו/או להשלמת ערבות הביצוע ו/או להשלמת הביטוחים כנדרש במכרז ו/או לעמידה בהתחייבויות המציע.
מובהר כי ערבות ההשתתפות תחולט ,כפיצוי מוסכם מראש ,אם יחזור בו מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד
בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה ,זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף.
 .8.9יובהר כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות השתתפות כנדרש לעיל תיפסל על הסף ,ולא תידון כלל.

ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות:
 .8.10המציע שיזכה במכרז יהיה חייב להמציא למזמינה ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
ההתקשרות המצורף לתנאי המכרז ,בגובה  5%מסכום ההתקשרות כולל מע"מ בהתאם להודעת הזכייה
(להלן" :ערבות הביצוע") כנדרש בחוזה.
 .8.11הערבות תהא בתוקף עד לתום שלוש ( )3שנים ממועד סיום ההתקשרות .הערבות תהא בנוסח
המצורף להסכם (נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם).
 .8.12הערבות הבנקאית לקיום ההסכם תומצא למזמין סמוך לאחר חתימת ההסכם על ידי המזמין ולא
יאוחר מחלוף  3ימי עסקים לאחר חתימת ההסכם ,כאמור.
 .8.13מובהר בזאת כי במקרה של הארכת תוקף ההתקשרות כאמור במכרז ובהסכם – יהא על הזוכה
להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית על פי הסכם ההתקשרות בהתאם לתקופה המוארכת בתוספת
 90ימים.
.9

חילוט הערבויות:
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.9.1

המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית (הן לקיום המכרז והן להבטחת קיום
הסכם ההתקשרות) בתנאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

המציע נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק
המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.
המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.
יובהר כי המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות גם במקרה שבו תתבצע בקרה על ידי
משרד החינוך ,אשר במסגרתה יחליט משרד החינוך לבצע קיזוז כספים .במקרה כזה יושת
הקיזוז על הזוכה במכרז אשר הפעיל את הצהרונים.

 .10מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:
 .10.1אישור/תדפיס מרשם העמותות ,רשם ההקדשות או רשם החברות ,לפי העניין ,על אופן ההתאגדות של
המציע.
 .10.2אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-בתוקף
במועד האחרון להגשת ההצעות ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .10.3אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף במועד האחרון להגשת ההצעות.
 .10.4קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.
 .10.5הצהרת והצעת המציע למכרז בנוסח המצורף בטופס .1
 .10.6כתב ערבות להשתתפות שהוצא על ידי בנק בישראל או חברת ביטוח המוכרת לקיון המכרז על פי דין בנוסח
המצורף בטופס .2
 .10.7פירוט מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם בהתאם לנוסח המצורף כטופס .3
 .10.8פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע בהתאם לנוסח המצורף בטופס  4בצירוף אסמכתאות להוכחת הניסיון
והמלצות.
 .10.9תיאור הפרמטרים הרלוונטיים למציע מתוך מדדי האיכות שבטופס  ,5בצירוף אסמכתאות.
 .10.10תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף בטופס .6
 .10.11תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף בטופס .7
 .10.12תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה בנוסח המצורף בטופס .8
 .10.13תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות בנוסח המצורף בטופס .9
 .10.14תצהיר ערוך וחתום כדין בנוסח המפורט בטופס  10בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו ,בדרישות
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א.2001-
 .10.15אישור רואה חשבון בנוסח המצורף בטופס .11
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 .10.16תיאור עבודות  /ניסיון קודם של המציע ,בנוסח המצורף כטופס  4להזמנה להציע הצעות זו .המציע רשאי
לצרף המלצות ממזמיני העבודות בעבר.

 .11הגשת הצעות
 .11.1קבלת מסמכי המכרז :בחוברת המכרז ניתן לעיין גם ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה:
 www.matnasbs.org.ilאו במשרדי המזמינה ,ולרכשם לשם הגשת הצעה ,תמורת ( ₪ 1500אשר לא יוחזרו ,בכל
מקרה).
 .11.2אופן הכנת ההצעה:
 .11.2.1את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי החוברת שנרכשה מהמזמינה (גם אם תעמיד המזמינה לרשות המציעים
עותק של חוברת המכרז בקובץ) .חל איסור לפרק את חוברת המכרז שנרכשה .למזמינה שמורה הזכות לפסול
הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה.
 .11.2.2על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים ,וכן לחתום (בחתימה
וחותמת) בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז.
 .11.2.3על ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע בלבד.
 .11.2.4על המציע לחתום בחתימה ובחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ,לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז
ובכל מקום אחר המיועד לכך.
 .11.2.5אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמינה ועלול להביא לפסילת ההצעה.
 .11.2.6מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .11.3מועד ואופן הגשת הצעות:
 .11.3.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט לעיל ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז פומבי מס'  ."2022/ 01את מעטפת ההצעה יש להגיש
בתיבת המכרז שתוצב במשרדי המזמינה ,ברח' דרך יצחק רבין  ,21בית שמש ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר
מיום  27.10.2022בשעה .14:00
 .11.3.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .11.3.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.3.4המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .11.3.5ההצעה תוג ש בעותק מקורי של מסמכי המכרז ,לאחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל
הסתייגות או תיקון שהוא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים לעיל .כל הסתייגות של מציע עלולה לפסול
את הצעתו ,אולם המזמינה רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם מההסתייגות ,ויראו את ההצעה כמוגשת ללא
הסתייגות .כל עוד לא אושר ע"י המזמינה אחרת במפורש ובכתב (לרבות במקרה ,אשר בו לא העירה המזמינה
כלל להסתייגויות או שינויים) ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המזמינה וכפי שנמסר
למציעים.
 .11.3.6המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ועל כל יתר המסמכים המצורפים להצעתו ,לרבות על טפסי ההסכם
המצורפים למסמכי המכרז ,כולל נספח נזיקין וביטוח.
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 .11.3.7תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  31.12.2022והמזמינה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את
תוקפה של ההצעה ככל הנדרש ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים.
 .12אופן בדיקת ההצעה במכרז
 .1המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא ,אם ויתור
שכזה לא יגרום נזק למזמינה ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
 .2שלב א' – תיבדק עמידת המשתתפים במכרז בכל דרישות תנאי הסף .הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל
ולא תעבור לשלבים הבאים.
 .3שלב ב' – יינתן ניקוד לניסיון המקצועי של המציע על פי אמות המידה המפורטות בטופס .5
 .4הזוכים יבחרו על פי ניקוד האיכות ועל פי התרשמותה של המזמינה ,כאשר חמשת בעלי הניקוד הגבוה
ביותר יוכרזו כזוכים.
 .5למרות האמור לעיל ,המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור
את כל השירותים מושא מכרז זה או חלק מהם לבעל ההצעה הנראית לה כמתאימה ביותר בשבילה ,אפילו
אם היא איננה ההצעה שזכתה בניקוד הגבוה ביותר.
 .6יובהר ויודגש כי בשלב שלישי ,תוצע רשימת המציעים הזוכים לבעלויות הפועלות בבית שמש ואשר להן
לפחות ( 10עשרה) בתי ספר פעילים בבית שמש .כל בעלות תבחר לעצמה מפעיל מתוך רשימת הזוכים,
כאשר תינתן גם האפשרות לבחור במזמינה ("רשת מרכזים קהילתיים בית שמש) להיות מפעילה ישירה
של הצהרונים בבתי הספר.
 .7בין יתר שיקוליה רשאית המזמינה לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את ניסיונה
הקודם עם המציע וכן המלצות שתקבל על המציע ,לרבות ניסיון קודם של רשויות אחרות.
 .8המזמינה רשאית לפסול הצעות על הסף ,ללא מתן הנמקה וללא שיקול נוסף ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
א .הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.
ב .כשיש בידי המזמינה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,מתנה או טובת הנאה כלשהיא בקשר עם ההשתתפות במכרז.
ג .כאשר התברר למזמינה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף ,שניתנה במכרז ,אינה
נכונה ,או שהמשתתף לא גילה לה עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמינה ,היה בה כדי
להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
ד .כאשר התברר כי הוטלו על נכסי המשתתף (כולם או חלקים) עיקולים ,אשר לדעת
המזמינה יש בהם כדי להשפיע על יכולתו של המשתתף לקיים את ההתחייבויות על
פי מסמכי המכרז ,והעיקולים כאמור לא הוסרו בתוך שלושים ימים ממועד הטלתם.
ה .כאשר התברר כי נפתחו נגד המבקש הליכי כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת
הליכים ,בין אם מונה לו נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ובין אם לאו ,והליכים
אלה לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד פתיחתם.
ו .כאשר התברר למזמינה כי השליטה במשתתף הועברה ,מבלי שניתנה לכך הסכמה של
המזמינה ,בכתב ומראש.
אין באמור לעיל משום רשימה סגורה.
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ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע ו/או לכל צד שלישי (לרבות נותני
אישורים וממליצים) על מנת לברר פרטים הנוגעים למציע ולהצעתו ,הכל לפי ראות עיניה.
עסק בשליטת אישה
היה המשתתף עסק בשליטת אישה ,כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב –
 , 1992ידאג המשתתף להמציא אישור של רואה חשבון ותצהיר ,כמפורט בסעיף הנ"ל .האישור
והתצהיר ,כאמור ,מצ"ב כנספחים.
לאחר שקלול התוצאות ,אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצ אה
הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תבחר ההצעה האמורה כזוכה
במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור ותצהיר.
 .13הבהרות ושינויים
 .1המזמינה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח
למשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות
לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על פי דרישת הרשויות
המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המשתתפים.
 .2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב למזמינה ,עד ליום  20.10.2022בדוא"ל
. rechesh@bs.matnasim.co.il
 .3עד ליום  20.10.2022יהיה רשאי כל אחד מהמציעים אשר רכשו את חוברת המכרז לפנות למזמינה,
באמצעות דוא"ל  ,rechesh@bs.matnasim.co.ilבשאלות הבהרה בכתב .העתק השאלות והתשובות
יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב –
תחייבנה את המזמינה.
 .5המזמינה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז.
 .6המזמינה תהיה רשאית לדרוש את העברת השאלות בקובץ  wordפתוח לעריכה ,ככל שלא הועברו כך.
 .7תשובות ,ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,תשלחנה בכתב לכל המשתתפים
במכרז עד ליום  .23.10.22מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל
מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם .השאלות והתשובות תישלחנה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה בדוא"ל.
 .8אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמינה להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמינה לא תתייחס
לפניה ייחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .9למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמינה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את המזמינה.
בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
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במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה
המאוחרת יותר.

 .14הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 .14.1בכל 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 (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית המזמינה:
 .1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .14.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של המזמינה .אם תחליט המזמינה לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  6.111.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית המזמינה לפסול את ההצעה ו/או
לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
 .14.3למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות על ידי המציע ,המהווים שינוי ממסמכי
המכרז ו/או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז ללא השינוי האמור.

 .15הוראות שונות
 .15.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי
המכרז ומסמכי המכרז והחוזה ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת עבור כל מרכיבי
השירותים ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב ממרכיבי השירותים.
 .15.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות
והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים מושא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
 .15.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר
נמסרו לו על ידי המזמינה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמינה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות
ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .15.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
ההצעה.
הגשת
לאחר
תתקבל
לא
המכרז
 .16הודעה לזוכה והתקשרות
 .16.1המזמינה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,על הזכייה במכרז ובאלו מוסדות זכה.
 .16.2תוך שלושה ( ) 3ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהמזמינה הודיעה עליו לזוכה בכתב,
ימציא כל זוכה למזמינה את המסמכים הבאים:
 .1ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח א' לחוזה.
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 .2אישור עריכת הביטוחים (נספח ב' לחוזה) כשהוא חתום על ידי מבטחו ללא כל שינוי או הוספה בו.
 .3כל מסמך אחר שתדרוש המזמינה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 .16.3לא המציא את ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש – רשאית המזמינה לבטל את
זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו .בעקבות כך ,תהיה רשאית המזמינה לפנות למציע הבא בתור וכן הלאה.
 .17הודעה לנדחים
המזמינה תודיע ,במכתב ,בפקס ,או בדוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם
במכרז ביחס לכל מוסד .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 .18זכויות יוצרים
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה .מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים לשם הכנת הצעותיהם
והגשתן ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם,
אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין משתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג'
כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .19תנאים כלליים
 .19.1הדין החל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 .19.2תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים.
 .19.3הוראה מטיבה
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה המטיבה עם
המזמינה ,לפי פירושה של המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .19.4הוצאות ההשתתפות בהליך
המשתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמינה בגין הוצאות
אלה.
 . 20ביטול המכ רז
בסיום התהליך המתואר לעיל ,המזמין יהא מוסמך לבטל את המכרז ולא לבחור בהצעה זוכה כלשהי;
זאת ,בין היתר ,במקרים הבאים:
 . 20.1כאשר המזמין מצא ,שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז ,או בהליך בחירת ההצעה הזוכה ;
 . 20.2כאשר גילה המזמין טעות או ח ו סר בתנאים המוקדמים להשתתפות ,לאחר קבלת ההצעות;
 . 20.3אם חל שינוי נסיבות  ,או השתנו צרכי המזמין  ,באופן המצדיק ,לדעת ו  ,ביטול הליך
ההתקשרות ;
 . 20.4אם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת המכרזים סבורה ,כי הם מצדיקים את פסילת הצעות;
 . 20.5אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון ,או ק רטל ,או להדברות בין המציעים.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם בכל שלב משלבי המכרז המזמין ימצא כי נותר מציע יחיד משום
שיתר המציעים נפסלו על הסף ,יהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר או לבטל את
המכרז.
 .21הודעה על זכיה וכריתת החוזה :
 . 21.1לזוכה/ים תימסר על כ ך הודעה בכתב.
 . 21.2מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה .תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה
על ידו עם הצעתו.
 . 21.3הוחלט על קבלת הצעה זוכה כלשהי – יודיע המזמין על כך למציע הזוכה ,וידרוש ממנו להמציא
ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו על פי ההסכם .סמוך לאחר העברת הע רבות הבנקאית
יחתום המזמין על ההסכם שאותו מציע צירף להצעתו .מועד כריתת החוזה יחשב למועד בו
המזמין חתם עליו.
 . 21.4לא העביר המציע שהודע לו על זכייתו ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לסעיף  ,6יודיע לו המזמין
על ביטול זכייתו ויפנה למציע שזכה בניקוד השני הגבוה ביותר ,ויחזור על התהליך המתואר
לעיל וכן הלאה.
 . 21.5בנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב  -נספח ב' לחוזה,
כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ,והכל תוך  3ימים מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין
על זכייתו.
 . 21.6מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,יהא המזמין רשאי לבטל את הזכייה
בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת לאחר שניתנה למציע
הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע
בהודעה ,אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין.
 . 21.7בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן למסור את
ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו בגין כך.
 . 21.8על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות ,כשהוא חתום כמפורט לעיל.
 . 21.9כל משתתף במכרז יהיה זכאי לע יין במסמכי המכרז (פרוטוקולים ,ההצעה הזוכה וכו') בהתאם
להוראות תקנות העיריות (מכרזים) .1987 -
 .20.2בכל מקרה המזמינה לא תפצה את משתתפי המכרז ,במקרה של שינויו או ביטולו ,בגין הוצאותיהם.
 .20.3אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמינה ו/או לוועדת המכרזים בהתאם למסמכי המכרז או על
פי כל דין לרבות חוק חובת המכרזים התשנ"ג  1993 -או התקנות על פיו.
_____________________
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
עמוד  15מתוך 66

מכרז פומבי מס'  2022/ 01להפעלת צהרונים בבתי הספר בבית שמש
ב"ה

טופס 1
לכבוד
המרכזים הקהילתיים בית שמש
א.נ,.
הצהרת המציע במסגרת מכרז להפעלת צהרונים מס'1/22
שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה

(להלן " -המציע")
ת.ז ,_________________ .ומר
אנו מורשי החתימה של המציע ,מר ________________,
_________________ ,ת.ז __________ .מצהיר/ים בזאת ,בשם המציע ,כי:
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם .המציע מסכים לכל האמור במסמכי
המכרז ,ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,והוא מוותר בזאת מראש על
טענות כאמור.

.2

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים ,והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז .המציע
מקבל על עצמו לספק את שירותי המכרז בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

.3

למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות ( )2022-2017בהפעלת צהרונים או
בהפעלת מסגרת חינוכית דומה ,למגזר החרדי ,שבמסגרתן הופעלו לפחות  90מסגרות מאושרות על ידי משרד
החינוך.

.4

המציע הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרים ,הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוע כלל השירותים
הנדרשים במכרז ,ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.

.5

המציע מתחייב לקיים את ההוראות הקבועות במסמך ג' ובתכנית העבודה שתגבש המזמינה בהתאם
למדיניות וליעדי משרד החינוך והמזמינה ,וכן לציית להנחיות ועדת ההיגוי של המזמינה ,שתוקם לצורך
תכנון המהלך וליווי התוכנית במהלך הפעלתה.

.6

המציע מתחייב להתחשב עד כמה שניתן בצורכי אוכלוסיות היעד שבתוכנית.

.7
.8

המציע מתחייב לתת עדיפות להעסקת צוות המוסד לצורך הפעלת התוכנית.
המציע מתחייב לשלם את שכר הרכזים/ות ,המורים/ות והמדריכים/ות על פי השכר שהגדיר משרד החינוך
במסמך ג' לכל אחד מבעלי התפקידים ,ומתחייב לא לגבות מהרכזים/ות ,המורים/ות או המדריכים/ות
תשלום כלשהו עבור העסקתם בתוכנית.
כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.

.10

כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו;
וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.

.9
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.11

המזמין מצ היר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב שלא
להעסיק עובד שהורשע כאמור ,וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים  ,התשס"א – .2001

.12

המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו ,ההתקשרות בהסכם (אם יזכה) ,ולצורך קבלת
וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז) .מבלי לגרוע מכך ,מוצהר כי:
א.
ב.

המציע קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;
המציע בדק את כל הנהלים ,החוקים ,התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות ,אשר חלים
על מתן השירותים המפורטים במכרז;

.13

אנו מתחייבים ,כי אם המזמינה תקבל את הצעתנו ,נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך  3ימים מיום
שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו ,נמציא את הערבות הביצוע ,כאמור בחוזה ,ואת כל יתר המסמכים שעלינו
להמציא על פי מסמכי המכרז בתוך המועד האמור.

.14

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים במזמינה ובין אם לאו .כן אנו מצהירים
ומתחייבי ם בזאת ,כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה
שהיא ,ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.

.15

למען הסר ספק ,אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שהמזמינה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה .כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז,
בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה
בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי המזמינה.

.16

ידוע לנו ,כי ביצוע השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו
מתחייבים למל א אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.

.17

להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך  ,₪ 15,000על
פי הנוסח המצורף בטופס  2למסמכי המכרז .ידוע לנו כי אם לא נקיים את התחייבויותנו ,תהא המזמינה
רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

.18

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל ,כולן או מקצתן ,נאבד את זכותנו
לבצע את השירותים מושא המכרז ,והמזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות שמצורפת להצעתנו
זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים מושא הצעתנו ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.

.19

כן ידוע לנו שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמינה עקב
הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.

.20

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהתוכנית היא במימון מלא של משרד החינוך וכי ככל שנזכה ,תשלום התמורה
מותנה בביצוע השירותים בפועל ובכפוף לדיווח על השירותים שבוצעו ,וידוע לנו שהתמורה שתשולם הינה
בהתאם לתעריפי משרד החינוך ,כפי שיעודכנו מעת לעת .עוד אנו מצהירים כי ידוע לנו שהעברת התמורה
מותנית בתקצוב משרד החינוך ,וככל שמשרד החינוך יפסיק את התקצוב מכל סיבה שהיא ,המזמינה תהיה
רשאית להקטין את היקף ההתקשרות ואף להפסיקה ולא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
למזמינה בשל כך .כמו כן ידוע לנו שהכספים יועברו אלינו רק לאחר קבלתם ממשרד החינוך ובמידה ויתעכב
משרד החינוך בהעברת הכספים לא תהיה לנו כל טענה או דרישה בנוגע לכך.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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.21

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת
להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה) ,או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין
המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

.22

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,וכו') ,ושיהיו
כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

.23

לא מתנהל נגד המציע ,ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו ,כל הליך פירוק ,מחיקה ,כינוס נכסים ,הקפאת
הליכים וכיוצ"ב .כמו כן ,לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עלולים לפגוע ביכולתו
של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו).

.24

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים .המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו
לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,מודגש ,כי בהגשת הצעתו ייחשב המציע כמי שהצהיר במפורש ,כי לא הציע ולא נתן
ולא קיבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ,ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע ,במישרין
או בעקיפין ,על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או נושא משרה ו/או עובד שלו או כל גורם אחר
מטעמו .כן ייראה המציע כמי שהתחייב כלפי המזמין להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה
מטעמו ,נציגו ,סוכנו וכל גוף אחר מטעמו המעורב בנושא.

.25

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והיא תהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות .להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית ,כנדרש בתנאי המכרז .היה ומסיבה
כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על
ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

.26

אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,
וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה
זו.

.27

היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל  -המציע מתחייב להודיע על כך למרכז
לאלתר.

שם המציע_______________ :
טלפון_______________ :
_______________
פקס:
דוא"ל_______________ :
_______________
כתובת:
_______________
תאריך:

חתימה  +חותמת _____________
אישור עו"ד

אני מאשר/ת בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו-
_____________________ ,נושאי ת"ז מספר ____________________ ,ו ,____________________ -

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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בהתאמה ,ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל ,וחתמו עליה בפני.
______________________,
עו"ד

טופס הצהרת והתחייבות משתתף
לכבוד
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
טופס הצהרת משתתף במכרז
פרטי המשתתף
שם המשתתף:
מספר רישום התאגיד  /מספר זהות:
כתובת:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
הצהרה
אנו הח"מ ,________________________ ,מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את מסמכי מכרז מס' ( 2022/01להלן – "מסמכי המכרז") ,ואנו מבקשים להגיש את הצעתנו בהתאם
למסמכי המכרז.

.2

בדקנו את מסמכי המכרז ,בעצמנו ובאמצעות יועצים מקצועיים מטעמנו ,כפי שמצאנו לנכון ,ואנו מגישים את
הצעתנו על פי מסמכי המכרז לאחר שכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז הובהרו לנו היטב ובדקנו את
השלכותיהם ואת משמעויותיהם לעומקן .לפיכך ,אנו מוותרים בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי מי מכם
או מי מטעמכם ,בכל הקשור והכרוך במסמכי המכרז ובהבנת תוכנם.

.3

אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד ,וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כלשהוא מלבדנו .לא תיאמנו את הצעתנו
עם איש ופרטי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו ,על פי שיקולינו הבלעדיים.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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.4

אנו עומדים בכל התנאים אשר נקבעו במסגרת מסמכי המכרז ויש ביכולתנו לקיים את כל ההתחייבות הקבועות
במסמכי המכרז ,לרבות על פי חוזה ההתקשרות עמכם ובתחומים המפורטים בחוברת המכרז שלגביהם הגשנו את
הצעתנו.

.5

אנו מתחייבים לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפיכם ,אם הצעתנו תוכרז על ידכם כזוכה ,ולבצע את העבודות
נשוא מסמכי המכרז בהתאם לתנאים שנקבעו על ידכם.

.6

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול על ידינו .ברור לנו כי אם הצעתנו תוכרז כזוכה ולא נקיים את
ההתחייבויות הנובעות מכך ,תהיו זכאים לאכוף עלינו את קיום התחייבויותינו ,בכל אמצעי משפטי שתמצאו לנכון
להפעיל.

.7

[למשתתף שהוא תאגיד] :הגשת הצעתנו נעשית במסגרת המטרות אשר נקבעו במסמכי היסוד שלנו ובהתאם
לתקנוננו ,והיא חתומה בידי המוסמכים לכך מטעמנו .אין כל מניעה משפטית או אחרת מהשתתפותנו בהליך הזמנת
ההצעות או מהתקשרותנו בהסכם עמכם לביצוע העבודות במסגרתו.
ולראיה ,באנו על החתום ,היום._______________ ,
חתימה וחותמת המשתתף
אישור
אני הח"מ ,______________________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי מסמך זה נחתם בידי ה"ה _________________
ו ,____________________ -אשר הם מוסמכים לחתום עליו בשמו של המשתתף ,וחתימתם מחייבת את
המשתתף .עוד הנני מאשר כי נתקבלו כל ההחלטות והאישורים הדרושים במוסדות המשתתף לשם אישור
השתתפותו בהליך הזמנת ההצעות.
חתימה וחותמת עו"ד

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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טופס 2
נוסח כתב ערבות ערבות להבטחת ההצעה
להשתתפות
תאריך ________________
לכבוד
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
ג.א.נ.
הנדון :כתב ערבות

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ( 15,000במלים :חמישה עשר אלף ( ₪ ) ₪להלן" :סכום
הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן" :המציע") בקשר עם מכרז מס' 01/2022
שפורסם על ידכם ,וזאת להבטחת התחייבויותיו של המציע כלפיכם ,במסגרת הצעתו למכרז.
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף
רשמי אחר שיבוא במקומה .מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________ ,אשר פורסם ביום
________________ ,שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל ,מבלי שיהיה
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן ,ובלבד שהסכום
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 31.12.22ועד בכלל ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור
ועד בכלל .דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

__________________________
תאריך

שם הבנק

כתובת הבנק

חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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כתב ערבות מס'___________

ש"ח (ובמילים:
 .1אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
שקלים חדשים)( ,להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________
(להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס'  2022/01שביניכם לבין הנערב בעניין הפעלת צהרונים בבית שמש.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 5 -חמישה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי
.2
כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ,מבלי להטיל
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  01.01.2027בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .על כל דרישה
.3
על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק:

סניף:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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טופס 3
אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

משמשים ❑ מנהלים ❑ דירקטורים ❑ _______________________________

בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
❑ חתימת כל אחד מהם ❑ חתימתם גם יחד ❑ __________________________
❑ בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.

תאריך

עו"ד  /רו"ח

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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טופס 4
תצהיר בדבר ניסיון קודם של המציע
לצורך פירוט העמידה בתנאי הסף יפרט המציע את ניסיונו בהפעלת צהרונים או בהפעלת מסגרת חינוכית דומה,
למגזר החרדי (נדרש ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות 2017-2021 ,שבמסגרתן
הופעלו לפחות  100מסגרות מאושרות על ידי משרד החינוך).
אני הח"מ ______________ מורשה חתימה מטעם ______________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:
המציע בעל ניסיון של _________ שנים ,בהפעלת צהרונים או בהפעלת מסגרת חינוכית דומה ,למגזר החרדי,
כמפורט להלן:

שם הרשות בה
התקיימה
הפעילות

שנות הפעלת
הפעילות

תיאור הפעילות – יש לציין מפורשות את כמות
התלמידים וכמות המסגרות שהשתתפו בפעילות,
טווח הגילאים ,מה כללה הפעילות ,ובאיזה
מסגרת חינוכית מדובר

איש קשר
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הערה:
לטבלה יש לצרף אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון.
בכבוד רב,
____________________
שם מלא

_______________________
תפקיד

____________________________
כתובת

______________
חתימה וחותמת

_______________________
טלפון

אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ .מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

___________________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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טופס 5
טבלת מדדים לשקלול הצעות המציעים
מדדים

ניקוד

ניקוד מקסימאלי

אופן החישוב

הפעלת  50מסגרות למגזר
כללי מעבר לנדרש

1

20

כל  50מסגרות מזכות
בניקוד 1

הפעלת  10מסגרות למגזר
חרדי מעבר לנדרש

1

25

כל  10מסגרות מזכות
בניקוד 1

המלצת בעלות של  10בתי
ספר ומעלה על טיב
ההפעלה

10

10

כל  10המלצות מזכות ב-
 10נקודות

המלצת בית ספר בבעלות
חרדית שהופעל על ידי
המציע

1

10

כל המלצה מזכה בנקודה

ניסיון של שנה בהפעלת
תכנית ניצנים בבתי ספר
בעיר בית שמש

5

20

כל שנת הפעלה מזכה ב-
 5נקודות ,עד  4שנים

ניסיון של שנה בהפעלת
תכנית ניצנים בחמישה ()5
בתי ספר חרדים בעיר בית
שמש

5

15

כל שנת הפעלה מזכה ב-
 5נקודות ,עד שנתיים

סה"כ

100

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
עמוד  27מתוך 66

מכרז פומבי מס'  2022/ 01להפעלת צהרונים בבתי הספר בבית שמש
ב"ה
טופס 6

תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות
מספר  2022/01לאספקת שירותי הפעלת צהרון.
עבור רשת מרכזים קהילתיים בית שמש .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
•

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.

• הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת
המתאימה):
•

המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.

• המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
•

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998ובמקרה הצורך– לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

• המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
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תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע)
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ (תפקיד) ב_______________________ (שם המציע).
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
☐ המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
☐ המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
*"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה – " עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א .1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת
האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,-2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
☐ חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
☐ חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
☐ חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
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☐ חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה החינוך והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה החינוך והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש
ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את החלופה  5בסעיף ( )2לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והחינוך והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
(חתימת
המצהיר)
-------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ .מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ,____________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

___________________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת

טופס 7
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תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
אני ___________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ __________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס'  2022/01ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה
ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
.2
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע
במצב של חשש לניגוד עניינים.
.3
ניגוד

הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמינה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
האמורים.
המצב
או
הנתון
למציע
היוודע
עם
מיד
עניינים

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
.4
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו ו/או מי
שלישי.
צד
ענייני
ו/או
מטעמו
הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמינה על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
.5
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמינה בעניין.
המזמינה רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והמציע
מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
.6
עניינים.

לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמינה בקשר עם מניעת ניגוד

.7

ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המזמינה מהווה הפרה יסודית של החוזה מושא מכרז פומבי מס' .2022/01
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מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד עניינים
.8
או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:

______________________

_______________________

חתימה

שם

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 8

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא/ת ת"ז מס' ____________ מורשה/ית חתימה מטעם ______________
מס' זיהוי/ח.פ(_________.להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי המציע לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המציע ,ככל שחלים הסכמים או
כאמור.
צווים
.2
לעיל

המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
זה.
מכרז
מושא
ההתקשרות
תקופת
כל
במהלך

המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
.3
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה על ידי מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ,וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר
המינימום ,התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר ,כי חלפו  3שנים לפחות
ממועד ההרשעה האחרון.
המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
.4
זה.
במכרז
ההצעה
המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
.5
זרים.
עובדים
בעניין
ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה – אך במועדים שונים – נחשבים לקנסות שונים.
.6
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
על
ממונה
והתעסוקה
המסחר
התעשייה
ביצועם.
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
תאריך____________________

שם המצהיר +חתימה ____________________________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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אישור
מאשר בזאת כי המציע __________________ רשומה בישראל על פי
אני הח"מ עו"ד______________
דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע.
כמו כן אני מאשר/ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס' זהות______________ /המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
_________________
תאריך

__________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 9
תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריים
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות
מספר  2022/01לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור רשת מרכזים קהילתיים בית שמש .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
•

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה")
מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור
___________________.

•

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.

•

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
____________________
שם
תאריך

חתימה
וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא/ת ת"ז מס'_______________ מורשה/ית חתימה מטעם ____________
מס' זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן:
 .1הוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס'  2022/01של רשת מרכזים
קהילתיים בית שמש.
 .2הריני להצהיר כדלקמן:
 .1המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב;1952-
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; פקודת המכס [נוסח חדש]; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק
הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד 368 351 ,393א368-ד  414 ,עד  438וסימן
ה' לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)
המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:
.2
____________________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).
הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
.3
ו/או בעל זיקה אליו במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-
.1981
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמינה עם הזוכה במכרז שבנדון.
.4
לעניין זה -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי
פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
ג .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט
במציע.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
____________________
חתימת
המצהיר
אישור

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מאשר בזאת כי המציע __________________ רשומה בישראל על פי
אני הח"מ עו"ד______________
דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע.
כמו כן אני מאשר\ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס' זהות______________ /המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
_________________
תאריך

__________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 10
הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 .1אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ_____________ ,בעמותת___________
(להלן" :המציע ") מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א 2001-והתקנות לפיו (להלן" :החוק") ,חל עלי כנותן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' 2022/ 01
של רשת מרכזים קהילתיים בית שמש.

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור
.2
מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק .אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי
הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז .של הבגיר ,והכל בהתאם
לחוק.

הנני מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם
.3
המבצע עבודה (כהגדרתה בחוק) במוסד החינוכי מטעם המציע ,לרבות באמצעות קבלן כוח אדם ,כמתחייב מהוראות
החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי את
מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.
תאריך___________ :
_____________________ ,עו"ד
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את _______________ המשתתפת מכרז פומבי מס'  2022/01של
מרכז קהילתי בית שמש בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.
_____________________ ,עו"ד

תאריך____________ :

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 11
אישור רואה חשבון

לכבוד
________________ (להלן" :המציע")

הנדון :אישור על מחזור כספי לשנים 2019-2021
לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים  2020 ,2019ו2021-
למציע מחזור כספי הנובע מפעילות הפעלת צהרונים ,בהיקף שאינו נמוך מ( 8,000,000₪ -לא כולל מע"מ) לשנה.
כמו כן ,הרינו לדווח כי הדוח הכספי המבוקר לשנת  2021אינו כולל הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו
של המציע כ"עסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

בברכה

______________________
רואי חשבון

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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נספח 12
תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז
זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 .2הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז
מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
חתימת המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_____________
חתימת עורך
הדין

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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נספח 13
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח"מ

,

מס' ת"ז

מצהיר בזאת כי:
 .1אין בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו ,להשתמש בקבלני המשנה כלל.
 .2לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .3לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה שתוכל לזכות אותו בניקוד גבוה או נמוך מהצעתי
זו.
 .4לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית כל שהיא.
 .5הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר
במכרז זה.
יש לסמן Vבמקום המתאים
•

אני לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
אם כן אנא פרט:

•

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988 -

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת המצהיר

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני
מר/גב'
________________
בישוב/עיר
___________________
ברחוב
אשר
במשרדי
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_____________
חתימת עורך הדין

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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נספח 14
הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ
(להלן :המציע) מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)
☐ ההצעה שהוגשה מטעם

 ,מורשה החתימה מטעם

במסגרת מכרז מס'

שמספרו

לקבלת שירותי ביקרות

פנים אינה כוללת פרטים סודיים.
☐ הפרטים בהצעת

המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

א .ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים
בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-בהתאם לחוק חופש המידע,
התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
ב .אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים ,ככל שאבחר
כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
ג .ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
ד .ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים
הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות
מינהלית.

תאריך

________________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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אימות חתימה
עו"ד שכתובתי

אני הח"מ
מאשר בזה שהמציע
ו-
וכי ה"ה
ה
לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם .

תאריך

החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם
אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו ,מוסמכים

_____________________________
עו"ד
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מסמך ב'
חוזה
שנערך ונחתם ב ___________ ביום ______ לחודש _________ התשפ"ג
ביום ______ לחודש _________ 2022

בין:

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש
באמצעות חבריה המוסמכים לחתום שמה
___________________ ת .ז______________ .
___________________ ת .ז______________ .
(להלן" :המזמינה")
מצד אחד

ל ב י ן:

_______________________
עמותה/חברה /חל"צ רשומה מס' _________
(להלן" :המפעיל")
מצד שני

הואיל:

והמפעיל הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות חינוך ;

והואיל:

והמזמינה מעוניינת מבקשת לקבל הצעות להפעלת צהרונים שבשגרה בבתי הספר לילדים מגיל  6ועד  ,8תלמידי
כיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים בבית שמש לרבות החינוך המיוחד ,בהתאם לקול קורא שפורסם לרשויות
המקומיות על ידי משרד החינוך (להלן" :התוכנית");

והואיל:

והמפעיל זכה במכרז פומבי מס'  2022/01להפעלת התוכנית בבית שמש (להלן " :המכרז");

והואיל:

והמפעיל זכה להסכמתן של בתי הספר המפורטים להלן (להלן" :המוסדות") להפעיל במסגרתן את תכנית ניצנים
(צהרונים בשגרה) ;

והואיל:

והמפעיל מעוניין בהפעלת התוכנית עבור המזמינה והצהיר כי יש לו הידע ,הכישורים ,הכלים ,כוח האדם הנדרש
והמיומנות לכך;

והואיל:

ושני הצדדים נתנו הסכמתם שהמפעיל יפעיל עבור המזמינה את התוכנית שלא במסגרת יחסי עבודה הנוהגים בין
עובד למעביד;
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והואיל:

והמפעיל מעוניין להפעיל את התוכנית בהתאם לתנאי המכרז ,חוזה זה ונספחיו ,וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל
את התמורה בגין הפעלת השירותים אך ורק מהכספים שישולמו בפועל למזמינה על ידי משרד החינוך;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא וכותרות
 .1המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
נספחים
.2
מסמכי המכרז והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א' נוסח כתב ערבות לביצוע;
נספח ב' אישור עריכת הביטוחים;
מסמך ג' קריטריונים לתקצוב.
.3

הצהרות המפעיל
 .1המפעיל מצהיר בזאת ,כי הנו בעל מומחיות ,ניסיון ויכולת מקצועית מתאימים להפעלת התוכנית ,וכן
הוא מצהיר ומתחייב כי הינו מוסמך ומורשה להפעיל את התוכנית בהתאם לכל דין ,וכי ימשיך להחזיק
בכל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים ,שלו ושל עובדיו ,הנדרשים על פי דין להפעלת התוכנית במשך כל
תקופת חוזה זה ,וכן כי יש לו את האמצעים ואת הביטוחים הנדרשים על מנת להפעיל את התוכנית
כמפורט בחוזה זה על נספחיו .מוסכם בזאת ,כי השגת כל הביטוחים ,ההיתרים ,הרישיונות וכיו"ב יהיו
באחריות המפעיל ועל חשבונו בלבד.
 .2המפעיל וצוות העובדים מטעמו מתחייבים להקדיש את מרצם ,ניסיונם וכושר עבודתם ,לעשות את מיטב
מאמציהם ולהפעיל את מלוא כישוריהם להפעלת התוכנית.
 .3המפעיל מתחייב לשאת באחריות הבלעדית להפעלת התוכנית ולאיכותה.
 .4המפעיל מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי המזמינה ו/או מי מהקשורים עמה ,ולא לעשות כל מעשה או פעולה
העלולים להזיק לה ולשמה הטוב.
 .5המפעיל מתחייב לקיים ,לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות המזמינה ו/או מי מטעמה ,כפי שיינתנו מעת
לעת ,ובכלל זאת ,הנחיות בכל הקשור להפעלת התוכנית ואופן ביצועה.
 .6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המפעיל מתחייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך ג' ,לרבות
אך לא רק ,הציוד הנדרש ,הצוות המקצועי ,כמות כוח אדם ,נהלים ,מועדי הפעילויות וכל הוראה אחרת.
מובהר בזאת כי המפעיל מתחייב להתעדכן אחר הוראות משרד החינוך ככל שישתנו מעת לעת וליישמן
במסגרת הפעלת התוכנית במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .7המפעיל מתחייב לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות או כרוכות בהם ,לפי מיטב הנוהג המקצועי,
במומחיות ,במקצועיות ובדיוק הדרושים לפי כל דין ולשביעות רצון המזמינה.
 .8המפעיל יבטח את עובדיו ,את הילדים ואת המבקרים הנמצאים בשעות הפעילות בביטוח מתאים.
 .9המפעיל מתחייב לעמוד בכל כללי הבטיחות הנדרשים בהתאם להנחיות קצין הבטיחות של המזמינה.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

.4

.1
.2
.3

המפעיל מתחייב להמציא למזמינה כל מידע הקשור להפעלת התוכנית מיד עם פניית המזמינה אליו.
המפעיל מצהיר ,כי לא חלה עליו כל מניעה (הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה) להפעיל את התוכנית על
פי חוזה זה.
המפעיל מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם אצל המזמינה ,כפי שיידרש במסגרת ו/או לצורך הפעלת
התוכנית על ידו.
המפעיל מתחייב לדווח למזמינה באופן שוטף על אופן הפעלת התוכנית למזמינה ,וכן מתחייב המפעיל
לייעץ למזמינה במסגרת הפעלת התוכנית.
המפעיל מתחייב לקבל את אישור המזמינה בטרם ביצוע כל פעולה חריגה הדורשת את אישור המזמינה.
המפעיל מתחייב לנהל את פעילויותיו לבנים ולבנות בנפרד ולמלא כל הוראה הלכתית אשר תינתן על ידי
רבני העיר.
המפעיל מתחייב להעסיק את צוות המוסד בצהרון כפי שהצהיר בהצעתו.
המפעיל מצהיר ומתחייב כי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה אחר הוראות
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א –  2001וכי ימציא אחת
לשנה ,על פי דרישת נציג הרשות המזמינה ,אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם של
עובדיו במסגרת חוזה זה בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
המפעיל מתחייב ,כי ביצוע השירותים על פי חוזה יהיו תחת אחריותו הבלעדית והוא יבצעם
בהתאם לכל דין ובהתאם לכל חוק ו/או תקנות ו/או כל חוק עזר והוא מתחייב לקבל את כל
הרישיונות והאישורים הדרושים לפי כל דין לקיום השירותים ,ככל שנדרשים.

תקופת ההתקשרות וביטול החוזה
תקופת ההתקשרות לצורך הפעלת התוכנית היא מיום חתימת החוזה ועד למועד סיום התוכנית הקבוע
.1
במסמך ג'.
למזמינה נתונה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם המפעיל ,בכל אחת מארבע השנים העוקבות
.2
לשנת הלימודים התשפ"ג ,לשם הפעלת צהרונים או תוכנית דומה ,בהתאם לתנאים שיפורסמו על ידי
משרד החינוך באותה עת (ככל שהתוכנית תמשיך להיות מופעלת במתכונתה הנוכחית או במתכונת
אחרת).
מודגש כי בכל מקרה המפעיל יהיה לא יהיה זכאי להפעיל רק בחלק משנת הלימודים.
.3
למרות האמור לעיל רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה ,על
.4
דרך של משלוח הודעה בכתב למפעיל ,גם לפני תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,לרבות
מהטעמים האמורים במכרז אך לא רק:
המזמינה התרתה במפעיל ו/או במי מטעמו ,כי הפעלת התוכנית אינה לשביעות רצונה ,והמפעיל לא נקט מיד
עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור פעילותו;
חריגתו של המפעיל מהוראות מסמך ג' ,מהנחיות המזמינה או מכללי ודרישות משרד החינוך;
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל ,כולם או חלקם,
והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם;
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.4

הוגשה נגד המפעיל התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או הוגשה נגדו
בקשת פשיטת רגל;
הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה ו/או כי המפעיל עובד ו/או מעסיק עובדים
ללא היתרים;
כשיש בידי המזמינה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המפעיל או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או קיבל
שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו;
נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד המפעיל ו/או נגד מי ממנהליו;
התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או שהמפעיל לא
גילה למזמינה עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמינה ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמה;
מגבלות תקציביות ו/או שינוי מדיניות משרד החינוך.
למפעיל לא תהיינה טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמינה ,לרבות פיצויים בשל שימוש
.5
המזמינה בזכותה לבטל את החוזה כאמור לעיל ,ובלבד ששילמה למפעיל את התמורה המגיעה לו עד
ליום ביטול החוזה ,בכפוף לתמורה הקבועה בחוזה ,בקיזוז הנזקים שנגרמו למזמינה כתוצאה
מהפסקת ההתקשרות ו/או כתוצאה מנזקים אחרים שנגרמו לה.
הפר המפעיל תנאי מתנאי מחוזה זה ,רשאית המזמינה לשלוח למפעיל הודעת ביטול חוזה באופן מיידי,
.6
ובלבד שניתנה לו על כך התראה של  7ימים מראש ,והמפעיל לא תיקן את ההפרה תוך  7ימים .האמור
בסעיף זה אינו גורע מזכות כל צד על פי דין.

.5

תנאים מתלים
 .1מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור המפקח המתכלל מטעם משרד
החינוך לתוכנית ההפעלה של המזמינה ,קבלת אישור מנהל אגף החינוך במזמינה וקבלת "אישור הפעלה"
מטעם מפקח מינהל חברה ונוער והצגתו למזמינה.

.5
.6
.7
.8
.9

תנאי הפעלת התוכנית
.6
 .1מטרות התוכנית ,אוכלוסיית היעד ,מועדי הפעלת התוכנית ,תיאור התוכנית ,מסגרת הפעילות ,כוח
האדם הנדרש ,מתווה ההפעלה ,החומרים הפדגוגיים והנהלים וההנחיות שיחולו על המפעיל מפורטים
במסמך ג'.
המפעיל מתחייב להפעיל את התוכנית במוסדות הבאים בשנת התשפ"ג (להלן" :המוסדות"):
.2
.
[יש להשלים את המוסדות אשר ביחס אליהם זכה המפעיל .המזמינה תספק לזוכה את רשימת
המוסדות שבחרו בו כמפעיל]
המפעיל מתחייב לקיים את ההוראות הקבועות במסמך ג' ובתכנית העבודה שתגבש המזמינה בהתאם
.3
למדיניות וליעדי משרד החינוך והמזמינה ,וכן לציית להנחיות ועדת ההיגוי של המזמינה ,שתוקם לצורך תכנון
המהלך וליווי התוכנית במהלך הפעלתה.
המפעיל מתחייב להתחשב עד כמה שניתן בצורכי אוכלוסיות היעד שבתוכנית.
.4
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המפעיל מתחייב לתת עדיפות להעסקת צוות המוסד בצהרונים לצורך הפעלת התוכנית ובכל מקרה יעסיק
.5
את אנשי הצוות כפי שנכללו בהצעתו במכרז.
המפעיל מתחייב לשלם את שכר הרכזים ,המורים והמדריכים על פי השכר שהגדיר משרד החינוך במסמך
.6
ג' לכל אחד מבעלי התפקידים ,וחל עליו איסור לגבות מהרכזים ,המורים והמדריכים תשלום כלשהו עבור
העסקתם בתוכנית.
כל האמור בחוזה זה הינו בכפוף לשינויים שעשויים להיות בתוכנית בהתאם לעדכוני משרד החינוך ,וכן
.7
כפוף להנחיות נלוות של משרד החינוך ככל שיפורסמו.
הצוות מטעם המפעיל יתאים לטיפול בילדים במגזר החרדי ,ויפעל בהתאם לדיני הצניעות ובהתאם
.8
לאופיין החרדי של המוסדות.
המפעיל יהיה כפוף להנחיות אגף החינוך על ידי המזמינה.
.9
המפעיל יידרש לאפשר למשרד החינוך לבצע בקרות במוסדות ובמשרדיו.
.10
המפעיל יידרש להגיש דוחות מפורטים ובלוחות זמנים על פי דרישות המזמינה.
.11
המפעיל יידרש לשמור את כלל המידע הנדרש על ידי המזמינה ,התפעולי והכספי ,עד ל  7שנים ממועד
.12
סיום ההפעלה ,וזאת מאחר שמשרד החינוך רשאי ומבצע בקרות ,כמפורט לעיל ,גם עד  7שנים לאחר תום
הפעילות.
בעת שיופסק חוזה זה מכל סיבה שהיא ,מתחייב המפעיל כי ימסור למזמינה כל חומר שבידו ,בין מסמכים
.13
מכל סוג שהוא שהוכנו על ידו ובין כאלה שנמסרו לו.
 .7ביצוע השירותים
המפעיל יכין תכנית פעילות המשקפת את הצרכים החינוכיים של הרשת והמתייחסת ליעדים אליהם
.1
היא מבקשת להגיע והמבוססת על הנתונים שפורטו בנוהל הצעת המחיר.
המפעיל יכין עבור כל צהרון תכנית פדגוגית מפורטת ,אשר תפרט את העקרונות הפדגוגיים ,דגשים
.2
מתודולוגיים ,לוח הפעילויות השנתי ,החודשי והיומי וכן יבנו מערכי שיעור מפורטים לרבות תוכן
השיעור ,הדגמות ודוגמאות לפעילויות בנוסף ,תינתן רשימת ציוד נדרשת לכל שיעור.
הרשת תאשר את תכנית הפעילות למפעיל לפני תחילת ביצוע השירותים אשר תכלול ,בין היתר ,את
.3
הנתונים הבאים:
א .פרטי המוסדות – שכבות הגיל ,מספר התלמידים ומספר עובדים והכשרתם.
ב .פירוט הפעלת התכנית על פי המפרט המצורף בנספח ג' לחוזה זה ,לפי סוג המוסד (בית שמש)
בהתאמה .התכנית תכלול את כלל המרכיבים לרבות כח אדם של מסוד החינוך שיופעל התכנית,
תכנים פדגוגיים ,נהלי עבודה ,שותפות הורים ,וכד'.
ג .מתן הנחיות לגבי ביצוע השירותים במקרה של שביתה או השבתה של מוסד חינוך.
ד .תכנית הפעילות המאושרת תצורף לחוזה זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.4
.5

המפעיל יפתח תיק לרשת בו ירוכזו כל תכניות הפעילות ,פרוטוקולים ,החלטות,
אישורי הגורמים השונים ברשות המזמינה ובחברה המנהלת.
בהתאם להנחיות הרשת ישלח המפעיל הודעות לכל מוסדות החינוך על תכנית הפעילות של
כל מוסד ולוח זמנים להיערכות לצורך הפעלת התכניות (נוסח הודעות אלה יאושר על ידי
הרשת).
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.6

.7

המפעיל מתחייב להתחיל בביצוע השירותים במועד שיקבע בחוזה זה על ידי הרשת.
המפעיל מתחייב לבצע את השירותים שהוזמנו ממנו במלואם ,במועדים שקבעה הרשת
ולבצע את השירותים בהתאם ולאמור בחוזה זה על נספחיו.
המפעיל יקים צוות ניהול אשר יהיה הגורם האחראי מטעמו על ביצוע השירותים
(להלן" :צוות הניהול") .צוות הניהול יכלול בעלי תפקידים ששמם יועבר לנציג הרשת
כמפורט להלן:
מנהל פרויקט – אשר יהיה אחראי מטעם המפעיל לכל המהלך הלוגיסטי והמקצועי
הכרוך בביצוע השירותים וישמש כמתאם של המפעיל מול הרשת.
המפעיל רשאי להחליף את מנהל הפרויקט רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של הרשות
המזמינה והחברה המנהלת.
כמו כן יעסיק המפעיל כח אדם פדגוגי וכח אדם פדגוגי תפעולי
(מורים/סטודנטים/מדריכים/סייעות) מקצועיים ,בעלי הכשרה מתאימה,
כמפורט בחוזה זה בהתאם לתכנית הפעילות שאושרה על ידי הרשת והרצ"ב
כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.
.8

.9

.10
.11

.12
.13

המפעיל יהיה אחראי לעובדים ,לאיכות העבודה ,לגיבוי ,למילוי ,מקום ,להכשרת עובדים על פי
צרכי השירותים בחוזה זה .המפעיל מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים
הינם מגיל  18ומעלה ויתקבלו אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1959
כמו כן מתחייב המפעיל ,יש לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה ,לא יועסקו עובדים זרים
שהעסקתם מותנית בקבלת היתר ,למעט מומחי חוץ (כהגדרתם בהוראת תכ"ם  ,)7.12.19וזאת
בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידו ובין באמצעות כל גורם אחר עמו יתקשר המפעיל.
נציגי הרשת יהיו רשאים לדרוש מהמפעיל ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתם הבלעדי את החלפתו של
עובד מעובדיו של המפעיל המועסק על ידו בביצוע השירותים ,והמפעיל מתחייב למלא אחר
דרישתם ללא שיהוי.
המפעיל מתחייב להחזיק עתודות כח אדם כך שבמקרה שעובד נעדר ממקום העבודה לרבות,
בשל מחלה או חופשה או מילואים ,יוצב במקומו עובד אחד.
המפעיל ישווק את הצהרון על חשבונו ,לרבות הכנת פלייר (ניתן במדיה דיגיטלית) הכולל את
התכנים העיקריים ,העקרונות הפדגוגיים ,המסרים העיקריים ,שעות פעילות וכד' בתיאום עם
נציג הרשת .כל התכנים השיווקיים יאושרו ,קודם לפרסומם ,מראש ובכתב על ידי הרשת.
התכנית החודשית תופץ להורים בתחילת כל חודש ותכלול את עיקרי התכנים שילמדו באותו
חודש.
המפעיל יציג ויפעל בהתאם לתיק נהלים שיוכן על ידו ויכלול את כלל הנהלים על פיהם יעבוד
הצהרון לרבות ,טופס הרשמה ,נוהל קבלת הילדים ופיזורם ,הצהרת בריאות ,הסבר לעלויות
ופעילויות הצהרון ,נוהל ביטול השתתפות ,התייחסות להפסקת השתתפות של תלמידים בגלל
בעיות משמעת וכד' ,נוהל בקרה על מצבת הילדים ,נוהל קשר עם ההורים ,נוהל פעילויות בחצר,
נוהל דיווח לגורמים הרלוונטיים הן ברשות המקומית והן להורים ,ארגון אסיפת הורים ,נוהל
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.14
.15

.16
.17

.18
.19

.20
.21

.22
.23

.24
.25
.26

הדרכות לרבות אופן ההדרכות ,משך ההדרכות והתוכנן ,נוהל תיאום כניסה של מפעילים
חיצוניים ואורחים ,נוהל לתלמידים שהוריהם פרודים וכל נוהל אחד שיידרש ,על פי נוסחי
הטפסים המפורטים בנספח ד' לחוזה זה.
המפעיל יבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה עם צוות מוסד החינוך .צוות הניהול יקיים
ישיבות מסודרות עם צוות מוסד החינוך לפחות פעם בחודש.
ככל שהפעילות מחייבת גביה מהורי התלמידים ,יהיה המפעיל אחראי על גביית התשלומים
מהורי התלמידים המשתתפים בפעילות בהתאם להנחיות נציג הרשת .התשלומים החודשיים
מההורים ,בגין כל חודשי שנת הלימודים ,ילקחו בחשבון בזמן החישובים הכספיים .יודגש כי
אין לגבות בשום אופן כספים מעבר למוגדר בתנאי הקול הקורא.
המפעיל יחתים את הורי התלמידים על טופס הרשמה והשתתפות בתכנית פעילות ,על פי נוסח
שיאושר על ידי נציג הרשת.
המפעיל מתחייב לנהל ולרשום ,לאחר תום הרישום לצהרון ,את כל הנתונים הקשורים להפעלת
הצהרון ,במערכת ממוחשבת שתקבע הרשת ,לרבות ,רשימה מפורטת של שמות הנרשמים,
פירוט התשלומים אשר נגבו על ידו.
שמותיהם של משתתפים נוספים אשר יצטרפו לצהרון או שפרשו מהצהרון במהלך שנת
הלימודים וכו'.
הורה יהיה רשאי להודיע למפעיל  15יום מראש על הפסקת השתתפות ילדו בצהרון והוא יהיה
זכאי להחזר של הסכום ששילם בגין התקופה בה לא השתתף הילד בצהרון.
המפעיל מחוייב לקבל הצהרת בריאות מההורים של כל תלמיד המשתתף בפעילות במסגרת
חוזה זה וזאת על גבי טופס הצהרה כמפורט בנספח ד' לחוזה זה שייערך על ידי המפעיל ויימסר
להורים עם טפסי ההרשמה לתכנית הפעילות.
המפעיל מתחייב לקיים אסיפות הורים בשנת לימודים הראשונה בהם בחודש הראשון של שנת
הלימודים .מועד לקיום אסיפת הורים נוספת ישקל בתאום עם נציג הרשת.
עם סיום הלימודים במוסד החינוך ובתחילת הפעילות ,תיבדק נוכחות התלמידים על ידי אנשי
הצוות .במקרה של היעדרות תלמיד ייבדק האם נכח התלמיד באותו יום במוסד החינוך .במידה
שיתגלה כי התלמיד נכח במוסד החינוך ולא הגיע לצהרון יידע הצוות את ההורים.
אנשי הצוות חייבים לדווח באופן מיידי למנהל/ת מוסד החינוך על כל אירוע חריג המתרחש
בזמן הפעילות ובקשר אליה.
המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על עישון במוסדות החינוך ,והוא מתחייב לוודא כי
עובדיו ימלאו אחר הוראה זו במהלך הפעילות ואחר הוראות החוק למניעת העישון במקומות
ציבוריים והחשיפה לעישון ,תשמ"ג1983-
(להלן":החוק למניעת עישון").
המפעיל מתחייב לא לבצע שינויים ו/או תוספות במקום בו מתקיימת פעילות ,אלא אם קבל לכך
את הסכמתה המפורשת של הרשות המזמינה ,בכתב ומראש.
המפעיל מתחייב להימנע מקיום מטרדים בלתי סבירים בנסיבות הענין ,לדיירי הסביבה
הסמוכה למוסד החינוך ,עקב ביצוע השירותים והשימוש במבנה מוסד החינוך.
המפעיל יספק ציוד מתכלה (ככל שניתן מחומר ממוחזר) לצורך הפעלת הילדים בשעות הפעילות
בהתאם להנחיות משרד החינוך ,נספח ה' לחוזה זה ,כפי שיעודכנו מעת לעת לרבות חומרי עזר
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לימודי ,ציוד לאומנות ,חומרי יצירה ,משחקי קופסא ,ספרי קריאה וכד' בהתאם לדרישה של
הרשות המזמינה .כמו כן ,חלה על המפעיל האחריות לדאוג לציוד זה ולחדשו בהתאם לצורך.
ארוחות הצהריים למוסדות החינוך המפורטים בחוזה זה ,תסופקנה בהתאם לתכניות הפעילות
המאושרת ,באמצעות ספק הזנה עמו התקשרה העיריה לאספקת הארוחות ,כאמור ובהתאם
לתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז –  .2017על המפעיל לדווח
ולעדכן במערכת ההזנה של משרד החינוך מספרי מנות עדכניים.
המפעיל יהא אחראי לכל נושא ההזנה של הילדים לרבות תיאום האספקה .המפעיל יהיה
אחראי להעמיד איש קשר מול ספק ההזנה לתיאום של אספקת ארוחות הצהריים בהתאם
לתכנית הפעילות ,לרבות תיאום מספר המנות ,שעת ההגעה של הארוחות ,טיפול בתלונות וכל
מכלול הנושאים הקשורים להזנה .כמו כן המפעיל ידווח לעירייה ולרשת על כל בעיה בביצוע
אספקת הארוחות ,כאמור.
ככל שהעירייה לא התקשרה על ספק הזנה באופן עצמאי והזמינה מהמפעיל אספקה של שירותי
הזנה ,יהיה על המפעיל להתקשר עם ספק הזנה ממאגר ספקי משרד החינוך המאושרים להזמנה
ולפעול בהתאם להוראות סעיף זה להלן:
במועד תחילת הפעילות יעביר המפעיל לעירייה ולרשת ,את פרטי ספק ההזנה ,תפריטי האוכל
ודוח הכולל את הרכב וערכו התזונתי של המזון אשר יסופק במסגרת חוזה זה.
העירייה ו/או משרד החינוך או מי מטעמו ,יהיו רשאים לערוך בקרות על מטבחי ספק ההזנה
עמו התקשר המפעיל ובנקודות האספקה.
כמו כן מתחייב המפעיל למסור לנציג העירייה העתק מרישיון יצרן תקף של ספק ההזנה ושל
תעודת כשרות תקפה שניתנה מהרבנות הראשית לישראל ו/או הרבנות המקומית שבתחומה
מצוי "מקום היצור" ,המופיע ברישיון ספק ההזנה.
העירייה ו/או הרשת רשאית לדרוש מהמפעיל להחליף את ספק ההזנה ,והמפעיל יהיה חייב
לעשות כן בתוך  5ימי עבודה.
המפעיל וספק ההזנה עמו התקשר המפעיל ,יפעלו בהתאם להוראות הדין בענין ובפרט בהתאם
לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) ,התשל"ב –  ,1972תקנות רישוי
עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר ,דגים ,עופות ומוצריהם) ,התשל"א –  ,1971צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים (איכות מזון) ,תשי"ח –  ,1958תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה
נכונה בצהרונים ,התשע"ז –  2017וכל הוראת דין אחרת הדנה בהכנת מזון ,עיבוד מזון ,טיפול
במזון ,קירור מזון ,הובלת מזון (לרבות בהתאם לדרישות תקן ישראלי  1291להובלת מזון) ,וכן
לבוש ,ניקיון ובריאות העובדים וכיוצ"ב.
המפעיל יספק לתלמידים ארוחת צהרים חמה בכל יום ארוחה זו תכלול מנה
עיקרית  -בשר/דג/עוף/תחליף צמחוני/מנת פחמימה ,מנת ירקות מבושלים ,מנת ירק טרי
אישית ופרי העונה.
הארוחה תסופק בחמגשית אישית מסוג  CPETאו בתפזורת בהתאם לדרישת הרשת.
משקל כל אחד מהמרכיבים במנה יהא בהתאם לאמור בתקנות לפיקוח על איכות המזון
ולתזונה נכונה בצהרונים התשע"ז –  2017ו/או כל הוראה ו/או עדכון לתקנות אלה ו/או כל
תקנה שתבוא במקומם.
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על המפעיל לספק על חשבונו ,תוספת של ( 5%רזרבה) במספר הארוחות מעבר לכמות הילדים
המשתתפים בפעילות.
המפעיל מתחייב לספק גם את כל החומרים ,הכלים והאמצעים הדרושים לשם אספקת
הארוחות ו/או הכריכים לרבות אך לא רק ,יצורם ,אחסונם והגשתם.
המפעיל יספק על חשבונו את כל כלי ההגשה הנדרשים ,לרבות מגשית ,צלחות חד פעמיות עבות
וקשיחות ,סכו"ם (לרבות סכום אישי ארוז בשקית אישית) ,מפית אישית ,שקיות אשפה עמידות
וקשיחות ,אמצעי עזר כגון :מצקות ,כפות הגשה ,כוסות חד פעמיות או רב פעמיות ,בהתאם
לדרישת העירייה ו/או הרשת.
המפעיל מתחייב לשמור על שרשרת החימום/קירור עד להגעת המזון ליעדו ,בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
המפעיל מתחייב כי ספק ההזנה יארוז לכל מוסד את הארוחות החמות בנפרד ואת הפירות,
הירקות ,הסלטים ,והלחם בנפרד ,באספקת הארוחות למוסדות החינוך יארזו את הארוחות
כאמור בנפרד לכל כיתה/גן בהתאם לכמות הסועדים.
המפעיל מתחייב לספק את הארוחות במיכלים מיוחדים (טרמופורטים) כשהן אטומות היטב.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סלטים יסופקו בצידניות מיוחדות השומרות על קור
בטמפרטורה שלא תעלה  5על מעלות צלזיוס.
זמן האספקה של הארוחות למוסדות החינוך יהיה בין השעות  11:30עד  13:00חריגה מהוראות
סעיף זה מותנית באישור מראש ובכתב של העירייה ו/או הרשת.
ככל שהוזמנו מהמפעיל במסגרת חוזה זה ,הפעלת צהרון פעילות בימי חופשה או שביתה או
השבתה ,יספק המפעיל ארוחת בוקר ,כמפורט להן:
הרכב ארוחת בוקר :לילד בגילאי גן:
לחם ,גבינה לבנה  ,5%חומוס או טחינה ,גבינה צהובה ,טונה ,ירקות טריים ,על פי המפורט
בתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים התשע"ז –  2017ו/או כל הוראה ו/או
עדכון לתקנות אלה ו/או כל תקנה שתבוא במקומם.
הרכב ארוחת בוקר לילד בגילאי א' – ג':
לחם ,גבינה לבנה  ,5%חומוס או טחינה ,גבינה צהובה ,טונה ,ירקות טריים ,על פי המפורט
בתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים התשע"ז –  2017ו/או כל הוראה
ו/או עדכון לתקנות אלה ו/או כל תקנה שתבוא במקומם.

 .8כנס בעלי תפקידים ברשות המזמינה
 .1על המפעיל לערוך כנס אחד בשנה בבית שמש לצורך הסברה והעברת מידע לגורמים הרלוונטיים
במוסדות החינוך השונים ,בחודש הראשון של שנת הלימודים.
 .2הכנס מיועד לצוות הניהולי ,למרכזים ולבעלי תפקידים שונים במוסדות החינוך.
 .3הכנסים יתקיימו באתר מותאם למספר המשתתפים.
 .4המפעיל יכין תכנית הדרכה לכנס שתועבר מראש לאישור הרשת.
 .5על המפעיל להעמיד במהלך הכנס שתיה חמה/קרה וכיבוד קל למשתתפים.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
עמוד  53מתוך 66

מכרז פומבי מס'  2022/ 01להפעלת צהרונים בבתי הספר בבית שמש
ב"ה
 .9השתלמות ייעודית/מקצועית לצוות ההוראה ולצוות המסייע
 .1עובדי המפעיל ידרשו להשתתף בהשתלמויות ייעודיות /מקצועיות שיאורגנו על ידי העירייה ו/או הרשת.
 .2ההשתלמות תהיה בהיקף של  25שעות או בהתאם לקביעת משרד החינוך.
 .3ההשתלמויות ייערכו בהתאם למתווה ההכשרות שנקבע על ידי משרד החינוך.
 .4כל השתלמות תהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך לאוכלוסיית החייבים בהשתלמות.
 .5המפעיל יהיה זכאי לתשלום בגין כל שעת השתלמות בהתאם לתעריף שיקבע על ידי משרד החינוך ובכפוף
להגשת דו"ח ביצוע.
 .10דו"חות
 .1המפעיל מתחייב למסור לנציג העירייה ו/או הרשת ,בכל עת שיידרש לכך ,את כל המידע שנצבר במסגרת
ביצוע השירותים על פי הפירוט שיידרש על ידם.
 .2המפעיל יפעיל מערכת שוטפת תקופתית של מעקב ,בקרה ופיקוח על עמידה בתקציב ובתכניות הפעילות,
תוך מתן התראה מיידית על חריגות לעירייה ו/או לרשת.
 .3המפעיל יידרש ,על פי לוח זמנים קבוע מראש ובנוסף על פי דרישה ,לספק דוחות מפורטים ,כמותיים
וכספיים של ביצוע השירותים ,וזאת על פי חתכים שונים (עד רמת סעיף תקציבי) ,באמצעות מערכת
ממוחשבת ,כפי שיידרש על ידי העירייה ו/או הרשת.
 .4הדיווחים יכללו ,בין היתר ,את הדוחות המפורטים להלן:
 .5דוח ביצוע חודשי ,בפורמט שיקבע על ידי העירייה ו/או הרשת לכל שנת לימודים ,לכל סמל מוסד ,אשר
יכלול את פרטי העובדים ,פירוט עלויות שכר ,היקף שעות ,נסיעות ,פירוט רכש ומספרי חשבוניות תוך
ציון פירוט של החוגים שסופקו לרבות ,שם החוג ,שם המוסד ,מועדי ביצוע החוג ועלות החוג.
 .6ככל שהמפעיל מפעיל חוגי העשרה באמצעות קבלני משנה חובה עליו לצרף לדו"ח כאמור חשבונית שיש
בה פירוט של החוגים שסופקו תוך ציון שם החוג ,סמל מוסד ,שם המוסד ,מועדי ביצוע החוג ועלות החוג.
 .7דיווחי נוכחות מפורטים (הכוללים שם פרטי ,שם משפחה ,ת.ז .ונוכחות יומית) – המפעיל מתחייב
למסור את כל הפרטים הנדרשים (מורים  ,מדריכים ,גננות ,ילדים ,רכזים) עם ביצוע הרישום לפני תחילת
שנת הלימודים בפורמט אחיד שיקבע על ידי העירייה ו/או הרשת
 .8ככל שירשמו ילדים נוספים במהלך השנה ,על המפעיל יהא לדווח את פרטיהם באופן מידי לעירייה ו/או
לרשת.
 .9דו"ח רבעוני ,המפרט את גביית התשלומים מההורים (תשלומים שנפרעו ותשלומים עתידיים).כל דוח
שיידרש על ידי משרד החינוך.
 .10העירייה ו/או הרשת תוכל לדרוש מהמפעיל דיווחים נוספים הקשורים לפעילותו במסגרת חוזה זה.
 .11בסוף כל שנת לימודים יגיש המפעיל דו"ח ביצוע סופי לסיכום הפעילות שבוצעה בשנת הלימודים
החולפת .הדו"ח יוגש לעירייה ולרשת עד ליום  31באוגוסט או עד  31באוקטובר במידה והתקיימה
פעילות קיץ או במועד אחר שתקבע ע"י הרשת.
 .12כל הדוחות והנתונים של המפעיל יוזנו על ידו למערכת ממוחשבת ייעודית שתפעיל הרשת או מי מטעמה
לצורך חוזה זה.
 .13המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי הדוחות שעליו להגיש מהווים בסיס לתשלום השוטף .וכל עיכוב בהגשתם
עלול לגרום עיכוב בכספים.
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 .11איסור הסבת זכויות
 .1המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר
את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן.
 .2העברת  25%מהשליטה במפעיל ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,יראו אותה
כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  4.1לעיל.
 .3המפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,ואולם העסקת עובדים ,בין
ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום
מסירת ביצוע של העבודה או חלק ממנה לאחר.
 .4המפעיל מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של הרשת להעסקתו של מפעיל משנה והסמכתה תוכל
להינתן בסייגים שהמפעיל יתחייב במפורש למלאם.
 .5הסכמת הרשת למסירת כל חלק של השירותים למפעיל משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן,
לא תפטור את המפעיל ולא תגרע מאחריותו המלאה של המפעיל לבצוע השירותים לפי כל תנאי חוזה זה,
כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי מפעיל המשנה ,על ידי המפעיל עצמו.
 .6המפעיל מתחייב בזאת להפסיק את עבודת מפעיל המשנה בביצוע כל חלק מהשירותים מיד לאחר
שיידרש לכך בכתב על ידי הרשת והמפעיל לא יהיה רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או
הרשת כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהן בקשר להפסקת עבודתו של מפעיל המשנה כאמור.
 .7הסכמת הרשת בהתאם לאמור בסעיף  4.4לעיל ,איננה מטילה חבות כלשהי על העירייה ו/או הרשת ואין
היא פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והמפעיל ישא באחריות מלאה
לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.

 .12המבנים
.1

.2

.3
.4

באחריותו של המפעיל לקבל את הסכמתם של בעלי זכויות השימוש במבני המוסדות ,ולא תהיה לו כל
טענה או דרישה מהמזמינה בעניין זה .המזמינה אינה יכולה להבטיח כי בעלי זכויות השימוש במבני
המוסדות ייתנו את הסכמתם לקיום פעילותו של המפעיל בכל המוסדות בהם זכה או בחלקם.
בכפוף לאמור בסעיף  7.17.1לעיל ,לצורך הפעלת התוכנית המזמינה תאפשר למפעיל לעשות שימוש במבני
המוסדות או בחלק מהם ,לפי הגדרת המזמינה (להלן" :המבנים") בשעות הפעלת התוכנית בלבד,
ובמהלך תקופת ההתקשרות בלבד.
אין ברשות הנ"ל הניתנת למפעיל כדי להעניק לו כל זכות במבנים.
המפעיל יישא בכל העלויות וההוצאות הכרוכות באחזקה השוטפת של המבנים בשעות פעילותו במקום,
לפי קביעת המזמינה (תיקוני מבנה ותשתית ,גינון ,חשמל ,מיסים ,טלפון עם חיבור  ADSLוכיו"ב).

 .13היעדר יחסי עובד-מעביד
 .1בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה ,יפעל המפעיל כקבלן עצמאי על כל הנובע והמשתמע מכך,
ולא יתקיימו בין הצדדים או בין המפעיל ו/או עובדיו לבין המזמינה יחסי עובד-מעביד ,וכל זכות של
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.2
.3

.4

.5
.6

המזמינה להורות ,לפקח ,או להדריך את המפעיל ו/או את עובדיו בביצוע חוזה זה לא תפורש כיוצרת
יחסי עובד-מעביד.
המפעיל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום ,שיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל
דין לאנשים המועסקים על ידו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו ,שלמרות
האמור בסעיפים  8.18.1ו 8.28.2-לעיל בכל זאת התקיימו בין המפעיל ו/או מי מעובדיו למזמינה יחסי
עובד -מעביד ,תחשב התמורה שיקבל המפעיל מהמזמינה ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא
המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין פיצויים
ותגמולים ,דמי הבראה ,נסיעות ,דמי חופשה שנתית וכיו"ב ,והמזמינה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין
אלו.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי המפעיל ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו כתוצאה
מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי המפעיל ,לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות ,שיוצאו על ידי
המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המזמינה תהא זכאית לקזז
כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה למפעיל על פי חוזה זה.
המפעיל ידאג לכך כי כל עובד בשירותו יחתום על אישור ,כי לא קיימים בינו ובין המזמינה יחסי עובד
ומעביד.
המפעיל יהיה אחראי לקיומם המלא והשלם של כל חוקי ודיני העבודה החלים על עובדיו מכל מין וסוג
שהוא לרבות צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

 .14אחריות ושיפוי בנזיקין
.1

.2

.3

.4

המפעיל אחראי כלפי המזמינה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם
למזמינה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למפעיל ו/או לעובדי המפעיל ו/או
לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או למשתתפים בתוכנית ו/או למקבלי
השירות בכל הנובע ו/או קשור לתוכנית ו/או להתחייבויות המפעיל ו/או לשירותים ( להלן ביחד ולחוד
":השירותים") ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי
מטעמו בקשר עם השירותים .
המפעיל אחראי כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או המשתתפים בתוכנית לכל אובדן ,נזק או קלקול
לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההתקשרות
ו/או אשר באחריותו ו/או בפיקוחו.
המפעיל פוטר בזאת את המזמינה ואת הפועלים מטעמה ו/או המשתתפים בתוכנית מכל אחריות לגבי
נזקים כאמור ומתחייב לשפותם ו/או לפצותם ו/או את הפועלים מטעמם תוך  7ימים על כל סכום שמי
מהם יחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .המזמינה תודיע למפעיל על תביעה
שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
המזמינה רשאיות לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת
סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות המפעיל
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כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמינה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות המפעיל כאמור
לעיל.

 .15ביטוח
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9

להבטחת אחריות המפעיל כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו וחובותיו ,מתחייב
המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים
מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב ' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן:
"טופס האישור על קיום ביטוחים").
המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי
המפעיל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי המפעיל
למזמינה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המזמינה בתרופות בגין הפרת
ההסכם .המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם
זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמינה.
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמינה
לא יהוו אישור כלשהו מהמזמינה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או
לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות המפעיל על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
ביטוח כלי רכב -המפעיל יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע
השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות
מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי
לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ₪ 600,000 -
המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בפוליסות הביטוח.
המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המפעיל ו/או הפועלים
מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית
של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המזמינה לעשות כל
פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה ו/או את זכויות המזמינה ,יהיה
המפעיל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמינה על כל נזק כספי
ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
על המפעיל לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר
המזמינה בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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 .16התמורה
 .1התמורה תשולם למפעיל בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים במסמך ג' ,בכפוף להעברת הכספים
ממשרד החינוך ,למעט תשלומי התקורה (ניהול ותפעול) .תחת זאת ,תוסיף המזמינה למציע הזוכה
שיעור תקורה בגובה .0.5%
 .2יודגש כי התשלום למציע הזוכה יהיה לפי ביצוע בפועל (נוכחות תלמידים) ולא על פי מספר התלמידים
שנרשמו לתכנית .על המציע הזוכה יהיה להעביר למזמינה את דוחות הנוכחות הכיתתיים המקוריים
וכן כל מסמך רלוונטי אחר שתדרוש המזמינה כתנאי לתשלום התמורה ולצורכי ביקורת .בנוסף ,וכתנאי
לתשלום יידרש הזוכה להעביר דוחות ביצוע כספיים וכמותיים בטבלאות אקסל מפורטות וזאת על פי
תבנית שתקבע המזמינה ובתוך לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמינה .מובהר כי מסירת דוחות כנדרש
ימנע את העברת התשלום לזוכה ורק לאחר אישור המזמינה על פי המנגנון הקבוע בהסכם הזוכה יהיה
זכאי לתשלום.
 .3בנוסף ,לצורך קבלת התשלום יעביר המפעיל למזמינה חשבונית מס.
 .4התמורה תועבר למפעיל בתנאי תשלום של "שוטף  60 +ימים" מיום העברת החשבון ,החשבונית וכל יתר
המסמכים שיידרשו על ידי המזמינה כתנאי להעברת התשלום או בתום  30ימי עסקים מיום קבלת
התשלום מאת משרד החינוך ו/או הרשות המקומית ,לפי המאוחר ,אך לא יאוחר מ 150-ימים מיום
שהמציא את החשבון כאמור.
למען הסר ספק העברת התמורה תהא בכפוף לקבלת התשלום מאת משרד החינוך ו/או הרשות
המקומית ואין בכך כדי להוות הפרת חוזה .המפעיל מתחייב בזמן זה לעמוד בכל התחייבויותיו מכל
מין וסוג שהוא ,לרבות ביחס לעובדיו.
.5משרד החינוך רשאי לעדכן מפעם לפעם את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על ההתקשרות התעריפים המעודכנים.
יובהר ויודגש כי לא תשולם למפעיל כל תמורה מעבר לסכומים שיועברו בפועל למזמינה מאת משרד
.6
החינוך ,ולמפעיל לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה כלפי המזמינה.
יובהר כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב למזמינה או יופחת ,לא יהא זכאי מפעיל לתשלום התקציב
.7
שהופסק או הופחת ,ולמפעיל לא יהיו טענות למזמינה בקשר לכך.
ככל שמשרד החינוך יפסיק את התקצוב המוקצה על ידו לצורך התוכנית – המזמינה תהא רשאית לבטל
.8
את התוכנית ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המפעיל מצהיר כי ידועים לו התעריפים בתוכנית ולא תהא לו כל טענה בקשר לגובה התעריף .כמו כן לא
.9
תהא למפעיל כל טענה במקרה של עיכוב תשלום התמורה ממשרד החינוך.
המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה אך ורק להפעלת התוכנית כמפורט לעיל.
.10
המפעיל מתחייב לממן בעצמו את עלויות המבנים כמפורט בסעיף  77לעיל ,וכן את יתרת עלויות הפעלת
.11
התוכנית.
מובהר כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין הפעלת התוכנית ,וכוללת את כל ההוצאות מכל מין
.12
וסוג שהוא הכרוכות בהפעלת התוכנית ,לרבות ציוד ,עזרי לימוד ,צילומים ,נסיעות ,כוח אדם ,הכנה והיערכות
וכיו"ב .שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם למפעיל בגין ביצוע חוזה זה ,לא במהלך
הפעלת התוכנית ולא לאחר תקופת ההתקשרות.
על המפעיל לדווח למזמינה ולמשרד החינוך על כל שינוי בהשתתפותו של כל ילד.
.13
התמורה תשולם אך ורק כנגד ביצוע מלא ובפועל של התחייבויות המפעיל והמטלות שנטל על עצמו
.14
במסגרת החוזה.
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 .17ערבות ביצוע
 .1כבטוחה לקיום התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה ימציא המפעיל למזמינה במעמד חתימת חוזה זה
ערבות לביצוע ,אוטונומית ובלתי מותנית צמודת מדד בסך של  5%מגובה ההתקשרות השנתית המיועדת
בסך של _________________________שתהיה בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת
ההתקשרות .הערבות תהיה בנוסח כתב ערבות לביצוע המצורף בנספח א' (להלן" :ערבות הביצוע").
 .2ערבות הביצוע תהא מאת מוסד בנקאי או מאת חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית
לתת ערבות.
 .3אם תקופת ההתקשרות בין הצדדים תוארך כאמור בסעיף  3.23.2לחוזה זה ,תוארך גם תוקפה של ערבות
הביצוע באופן שתהא תקפה לכל אורך ההתקשרות בין הצדדים ועוד  90ימים לאחר תום תקופת
ההתקשרות.
 .4אם המפעיל יפר חוזה זה הפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית שלגביה נתנה המזמינה ארכה בכתב ואשר
לא תוקנה בתקופת הארכה ,תהיה המזמינה רשאית לחלט את ערבות הביצוע כולה או מקצתה ,ללא צורך
לפנות לערכאות ,לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו ,לפי שיקול דעתה ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות המפעיל ,כפי שהצדדים צופים אותו במועד חתימת החוזה.
 .5אם הערבות תחולט על ידי המזמינה וחוזה זה לא יבוטל ,ימציא המפעיל ערבות חדשה בתנאים זהים
לערבות שחולטה תוך  7ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות חולטה .כל סכום שיחולט יהפוך להיות
קניינה של המזמינה.
 .6מתן הערבות דלעיל אינו פוטר את המפעיל ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המזמינה על פי חוזה
זה ,ואילו גבי יתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי המזמינה אינה גורעת מזכות המזמינה
לתבוע מהמפעיל נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי חוזה זה או על פי דין .אין
בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המפעיל.
 .7כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות כמפורט לעיל יחולו על המפעיל.

 .18איסור הסבת החוזה
 .1המפעיל אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי חוזה זה ו/או למסור ו/או להעביר לאחר את זכויותיו
או חובותיו או חלק מהן ,אלא באישור מראש ובכתב של המזמינה.
 .2כל מסירה או העברה שיתיימר המפעיל לעשות בניגוד להוראות סעיף  13.1לעיל ,תהא בטלה ומבוטלת
וחסרת כל תוקף.
 .3זכויותיו של המפעיל לפי החוזה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.

 .19אישורים
 .1המפעיל כתנאי מוקדם להעברת התמורה ,מתחייב להמציא למזמינה כל אישור הנדרש על פי חוק לצורך
ביצוע תשלומים לגוף ציבורי ,כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-וכל אישור אחר
הנדרש על פי חוק ו/או תקנה ו/או נוהג ו/או דין.
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 .2המפעיל יהא אחראי לכך שהאישורים אותם הציג למזמינה כאמור בסעיף  ,14.1לרבות אישור עריכת
הביטוחים המצורף כנספח ב' והערבות לביצוע המצורפת כנספח א' ,יהיו בתוקף במשך כל תקופת
ההתקשרות ,לרבות בתקופת הארכת ההתקשרות ,ככל שהחוזה יוארך ,ובאם לא הציג אותם במועד ו/או
הם אינם בתוקף ,האחריות תהיה על המפעיל בלבד לחדשם כנדרש .המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום או
פיצוי כלשהו בגין פיגור בהעברת התמורה אם היא עוכבה עקב אי המצאת אישורים כאמור.

 .20תנאים כלליים
 .1כל שינוי בנוסח החוזה צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב.
 .2לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ,ולו בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה והבלעדית
לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם חוזה זה ו/או עם מתן השירותים.
 .3אי שימוש על ידי המזמינה בכל זכות מזכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי דין לא ייחשב בשום פנים ואופן
כוויתור מצד המזמינה ,אלא אם כן נעשה בכתב.

 .21כתובות הצדדים
המזמינה :רשת מרכזים קהילתיים בית שמש ,דרך יצחק רבין  ,21בית שמש.
המפעיל.___________________________________ :
כל הודעה שתימסר בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  72שעות ממועד מסירתה.
כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  24שעות ,אם שוגרה במהלך
יום העסקים הרגיל ,ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש

_____________________
המפעיל
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נספח א'
ערבות ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
מרכז קהילתי בית שמש
הנדון :ערבות בנקאית מס'___________
על פי בקשת _______________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
אלף שקלים חדשים) (להלן:
ש"ח (הסכום במילים:
"סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם חוזה שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס' ,2022/01
ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
לעניין ערבות זו ,יהיו:
"מדד הבסיס" – מדד חודש ______ שהתפרסם ב 15-לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" – המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
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כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
ההצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום ________________לא תענה.
לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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נספח ב'
אישור עריכת הביטוחים
תאריך ..……………… :

לכבוד
מרכז קהילתי בית שמש

(להלן" :המזמינה")

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________(להלן "הקבלן") בגין מתן שירותים
ו/או שירותי הפעלה וניהול צהרונים בבית שמש ו/או שירותי אספקת מזון ,הסעות ,ביקור באתרי שעשועים (כדוג'
לונה פארק ,ספארי )  ,פעילויות ספורט ו/או פעילויות מים (כדוג' בריכה וים ) פעילויות יצירה ומתן שירותים
נלווים בקשר עם הסכם _________________ (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו ,כמפורט להלן:

 .1ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ )
גבול אחריות:
מקרה
תובע,
ביטוח
ותקופת
שנתית

₪ 8,000,000

תאור כיסוי:

אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של העובדים
הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן,
כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

הרחבות נוספות

.1
.2
.3
.4
.5

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן
והפועלים מטעמו.
אחריות צולבת.
כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי שיוגשו כנגד המזמין.
כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה בקשר עם השירותים .
כיסוי בקשר עם שירותים הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהוא בקשר עם
השירותים.
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.6

.7
.8
.9
.10
.11
השתתפות עצמית:
.2

כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של
פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד גבול
אחריות של .₪ 2,000,000
הביטוח אינו מחריג הרעלה מכל סוג שהוא עקב קיומו של חומר זר או מזיק במאכל
ו/או במשקה.
חריג אחריות מקצועית לא יחול נזקים שיגרמו בקשר לשירותים.
כיסוי בגין פיקוח והשגחה.
כיסוי בקשר לפעילויות בריכות שחיה ו/או ים ו/או מתקני שעשועים ו/או מתקני
ספורט מכל סוג ותיאור.
רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.

לא תעלה על סך של  ₪ 20,000לכל מקרה ביטוח.

ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )

גבול אחריות:
₪ 6,000,000
תובע,
מקרה ותקופת ₪ 20,000,000
ביטוח שנתית
תאור כיסוי:

אחריות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין תאונות עבודה
ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע
השירותים.

הרחבה נוספות:

הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות עבודה
ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן .

.2

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ (כולל).

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו/או המזמינה ,בקשר עם השירותים בהתאם
.3
למפורט בסע' .1א.1 ,ב לעיל.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה – מרכז קהילתי בית שמש ו/או עירית ביתר עילית ו/או חברות בנות עובדים
ומנהלים של הנ"ל.
.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
 .1ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 .2סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר
שנמסור לקבלן ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.
 .4היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות
במועד התחלת הביטוח .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .
.5

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות

בהן.

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
.6
אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות
תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  .1981למען הסר ספק
 ,אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
.7
באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מתנאי הפוליסות המקוריות.

________________________
תאריך

_____________________
חותמת חברת הביטוח
חתימת מורשה חתימה

סוכן ביטוח ______________________:טלפון _________________________פקס _____________.:
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עמוד  65מתוך 66

מכרז פומבי מס'  2022/ 01להפעלת צהרונים בבתי הספר בבית שמש
ב"ה

מסמך ג'-
קול קורא להפעלת
צהרונים,
משרד החינוך
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