מועצה אזורית חוף אשקלון
מכרז פומבי 4/21

הפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים /בוגרים על רצף
האוטיזם ומועדונית רב לקותית
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הודעה לעיתונות
מועצה אזורית חוף אשקלון(להלן ":המועצה") מזמינה הצעות למתן שירותים
להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם ומועדונית רב
לקותית בתחומי המועצה (להלן ":השירותים") ,במבנה שתעמיד המועצה לצורך כך,
הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,תמורת תשלום סך של ₪ 1000
,שלא יוחזרו ,בימים ובשעות העבודה הרגילות.
הצעות למתן השירותים ,בהתאם לתנאי המכרז ,יוגשו במעטפה סגורה ,שעל גביה
ירשם" מכרז פומבי מס  4/21להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים
על רצף האוטיזם ומועדונית רב לקותית וזו תוכנס לתיבת המכרזים המצויה בחדרה
של הגב' רבקה פרץ מזכירת ועדת מכרזים זאת ,עד ליום  26.4.21עד השעה .15:00
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ,חתום בשני
עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז,
תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות .היה והזוכה לא ימציא את ההסכם
חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים ,על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז,
במועד המצוין לעיל ,המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט ערבותו.
טלפון לבירורים 052-2517005 :או בדואר אלקטרוני:
אביטל שלום  avitals@hof-ashkelon.org.ilמסמכים שיימסרו לאחר המועד
והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים .

עו"ד איתמר רביבו
ראש המועצה
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הוראות למשתתפים
 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך -מועצה אזורית חוף אשקלון(להלן" :המועצה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת
מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם ומועדונית רב לקותית (להלן":
השירותים" ו/או "המועדונית" ,בהתאמה) ,וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.
מסמכי המכרז
כללי
.1
 .1.1המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים
לעיל והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב ליתן את
השירותים על-פי תנאי ההסכם המצורף ,ככל והצעתו תבחר כהצעה זוכה במכרז.
וכן כי יש לו את הידע ,הכישורים ,היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק
את השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .1.2על המשתתף להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה
להביא לפסילת ההצעה -לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .1.3אין להוסיף ו/או לבצע בהצעה שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו.
מסמכי המכרז כוללים
.2
 .2.1הוראות למשתתפים ,לרבות הנספחים:
הצעת המשתתף;
פירוט ניסיון קודם ועמידה בתנאי הסף לרבות צירוף קורות חיים;
אישור ביצוע להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לגילאים
 3-21על רצף האוטיזם ולקויות נוספות ( או לחלק
מהגילאים);
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו;1976-
הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה
כתב התחייבות לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א;(2011-
תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים;
נוסח כתב ערבות מכרז;
 .2.2ההסכם ,לרבות נספחיו ,שהם:
נספח א׳ הוראות התע"ס הרלוונטיות ;
נספח ב' תכנית עבודה שנתית של הפעילות מאושרת ע"י מנהל הגוף המציע (יצורף
בחתימת ההסכם);
נספח ג' נוסח כתב ערבות הסכם;
נספח ד' הצהרת סודיות ;
נספח ה' נוסח אישור קיום ביטוחים.
נספח ו' תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו.
נספח ז ' הוראות למשתתפים ונספחיו ללא נספחים ( 2-3להלן :״ההסכם״)
.
 .2.3המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל
והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ,ערך את כל הבדיקות
המוקדמות הנדרשות לצורך הגשת הצעה במכרז ומתחייב לספק את השירותים עפ"י תנאי
ההסכם המצורף ,אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.
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.2.4
 .2.5זכויות הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז
שייכות למועצה .המשתתפים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה
או לצורך מתן השירותים.
 .2.6מועדים ונתונים רלבנטיים למכרז:
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

11.4.21

מועד אחרון להגשת הצעות

26.4.21

תוקף ערבות מכרז עד ליום

26.7.21

המועצה תהיה רשאית לשנות את המועדים המפורטים לעיל ,בהתאם לצרכיה הבלעדיים.
כל שינוי בלוח הזמנים האמור יפורסם באתר האינטרנט של המועצה ויופץ לכל מי
שרכש את מסמכי המכרז .
מחיר רכישת מסמכי מכרז

₪ 1000

סכום ערבות מכרז

₪10,000

תנאי סף להשתתפות במכרז
.3
על המשתתף ,המגיש את ההצעה ,לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,במועד האחרון
להגשת ההצעות .יודגש כי אי עמידה באחד מתנאי הסף ,יגרום לפסילת ההצעה בהתאם
להוראות כל דין.
" משתתף" לעניין זה ייחשב ספק יחיד או שותפות רשומה או תאגידים (חברות רשומות,
עמותות וחברות לתועלת הציבור) העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים בעצמם ולא
באמצעות צד שלישי כמפורט להלן.
לא תתקבל הצעה של משתתף שהוא בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".
משתתף שהוא אדם פרטי תושב ישראל .
.3.1.1
 .3.1.2המשתתף בעל ניסיון בהפעלה של לפחות שתי מסגרות של מועדונית שיקומית
טיפולית לגילאים  3-21או לחלק מהגילאים על רצף האוטיזם ,כשבכל אחת
מהמועדוניות לפחות  6חניכים המאופיינים עם אוטיזם /הפרעה התפתחותית נרחבת,
בהתאם להוראות תע"ס , 3.10אשר הופעלה ברצף במשך לפחות שנתיים ב 5-השנים
האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ( 2016עד  2020כולל).
"מועדונית שיקומית טיפולית" -מסגרת המיועדת לילדים ,מתבגרים ובוגרים על
רצף האוטיזם ולקויות נוספות ,בגילאי  3-21הזקוקים להעשרה ,פיתוח
מיומנויות חברתיות ופעילות פנאי והמופעלת לאחר שעות הלימודים /תעסוקה.
במועדונית יקבלו החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית
ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה( להלן ":הפעילות")
המשתתף העסיק ב 12-החודשים שקדמו להגשת הצעתו בכל אחת מהמועדוניות
.3.1.3
צוות העסקה בחשבונית או ביחסי עובד מעביד הכולל לפחות:
רכז מועדונית  -בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה
3.1.1.1
ימים בשבוע.
3.1.1.2
בשבוע.

מדריך/ה  -בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה ימים

3.1.1.3

מתנדבים – על פי צורך

.3.1.4
המשתתף בעל היקף מחזור כספי שנתי של  1מיליון( ₪לא כולל מע"מ) לפחות ,בכל
.3.1.5
אחת מחמש  5השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ולא מופיעה בדוחות הכספיים של המציע
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הערת "עסק חי" או כל הערה אחרת שיש בה כדי להעיד על חוסר יכולתו של המציע לעמוד
בהתחייבויותיו הכספיות.
המשתתף צירף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של עשרת אלפים ( ₪במילים :עשרת
.3.1.6
אלפים שקלים חדשים) ובהתאם לדרישות סעיף  4וכקבוע בנוסח בנספח  9להוראות
למשתתפים .
 .3.2משתתף שהוא שותפות רשומה
השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.
.3.2.1
אם המציע הוא בגדר שותפות רשומה  -יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש
.3.2.2
כדי לחייב את השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,מס' הרישום של השותפות וכתובתה
ויצרפ/ו חותמת השותפות.
לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר הדרישות המפורטות בס"ק  3.1.1עד 3.1.6
.3.2.3
לעיל בכפוף לאמור בסעיף  .33.4להלן .
 .3.3משתתף שהוא חברה/עמותה/הקדש
החברה/העמותה רשומה כדין ברשות התאגידים או ברשם העמותות.
.3.3.1
החברה/העמותה/הקדש ממלאת אחר הדרישות המפורטות בס"ק  3.1.1עד .3.1.6
.3.3.2
לעיל ,בכפוף לאמור בסעיף  4.8.3להלן .
עמותה/חל"צ/הקדש -היא בעלת אישור ניהול תקין מאת רשות התאגידים ביחס
.3.3.3
לשנת ( 2019בהתייחס לעמותה /חל"צ שחלפו  30חודשים מייסודה) .
.3.3.4

לעניין סעיף  3.1.2לעיל ,משתתף ייחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
 .3.3.4.1המשתתף הוא תאגיד אשר שותף בו (במקרה של שותפות) או בעל מניות בו
(במקרה של חברה) המחזיק ב 30%-מהבעלות בו הוא בעל ניסיון.
 .3.3.4.2המשתתף הוא יחיד אשר היה מנהל או חברה או שותף או בעל מניות
המחזיק ב 30%-מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון .

ערבות מכרז
.4
 .4.1להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית על שם המשתתף בסך ( 10,000ובמילים:
עשרת אלפים  .)₪הערבות תהיה בתוקף עד ליום  1.8.2021ותהיה בלתי מותנית ,בלתי מוגבלת
וניתנת למימוש בכל עת עד  3ימים ממועד הדרישה ,ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט
הערבות מצד המועצה.
 .4.2מטרת ערבות זו להבטיח את עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים הנדרשים
,תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז.
 .4.3בכל מקרה ,סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף
אחר הצעתו במכרז או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו או
במקרה בו יסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה עפ״י תנאי
המכרז או במקרה בו ימנע המשתתף-הזוכה מהמצאת כל המסמכים הנדרשים ,כתנאי מוקדם
להשתכללות ההתקשרות ,תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות או במקרה בו
הצעת המשתתף נפסלה ע"י ועדת המכרזים בנסיבות המפורטות במסמכי ההליך להלן והוועדה
החליטה על חילוט ערבותו בנסיבות אלה.
 .4.4נוסח ערבות המכרז יהיה כמפורט בכתב ערבות המכרז המצורף להוראות למשתתפים כנספח
.9
 .4.5יובהר כי גם ערבות אוטונומית חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית (ולא ע"י סוכן ביטוח)
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח לשירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א-
 ,1981תיחשב כעונה לדרישות המכרז.
 .4.6כל סטייה בנוסח הערבות מהנוסח המצורף ,לרבות ערבות מיטיבה ,יביא לפסילת הצעת המציע
למכרז .
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.5

עיקרי ההתקשרות
עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף-זוכה (להלן גם ":המפעיל") הם כדלקמן:

 .5.1המפעיל יפעיל עבור המועצה מועדונית שיקומית טיפולית לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף
האוטיזם בגילאי  3-21עם אוטיזם /הפרעה התפתחותית נרחבת ,זאת במבנה שיועמד על ידי
המועצה (להלן ":המבנה").
 .5.2המפעיל יקיים הפעילות במועדונית לאורך כל תקופת ההסכם ובהתאם להוראותיו.
 .5.3מתן השירותים יהא בהתאם להסכם המצ"ב ובהתאם להוראות תע"ס  3.10המצורף כנספח
א' להסכם( ,ולהנחיות משרד הרווחה ,להוראות המועצה ו/או מי מטעמה ,להנחיות ועדת
ההיגוי ,ובהתאם לתוכנית עבודה שנתית אשר תאושר על ידי המועצה ,והכל בכפוף להוראות
כל דין.
 .5.4המועדונית תפעל במתכונת של  3פעמים בשבוע לאחר שעות סיום הלימודים למשך  4שעות
לפחות בכל יום  ,בטווח השעות שבין .19:00 -13:00
 .5.5בשלב ראשון תיפתח המועדונית עם מינימום  7משתתפים  .המפעיל מתחייב להפעיל את
המועדונית עם מספר מינימום של  7משתתפים למשך חצי שנה לפחות .לאחר תקופה זו יעמוד
מספר המינימום על  10משתתפים.
 .5.6מוסכם כי המספר הנכון להפעלה מיטבית הינו  12חניכים  ,והמועצה תעשה את מירב המאמצים למלא
את המכסה המינימלית .יחד עם זאת  ,מ תחייב המפעיל להתחיל את הפעילות המלאה גם ע"פ מספרי
המינימום בסעיף  .5.5מעבר ל –  12חניכים יתעדכן הצוות הטיפולי בהתאם להוראות התע"ס ואישור
הפיקוח.

 .5.7הפניית הילדים תתבצע ע"י המועצה כנגד השמה שתועבר למשרד הרווחה. .
 .5.8בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו ,הזוכה יהא זכאי לתמורה אשר תשולם לו ישירות באמצעות
משרד הרווחה וזאת בהתבסס על מספר הילדים המשובצים במסגרת .מובהר כי סכומי
התמורה כפופים לשינויים ועדכונים (עליה או ירידה) בכל עת ,לרבות כל שנת כספים ,ונתון
לשיקול הדעת הבלעדי של משרד הרווחה .המועצה מתחייבת להמציא לזוכה ייפוי כוח למשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם קבלת התמורה בגין השירותים.
 .5.9מובהר כי המועצה לא תשלם ו/או תעביר כספים לזוכה.
 .5.10תקופת ההסכם היא ל 12-חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") ולא פחות מה
 .15.8.22המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה בתקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ,ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם
,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה ,לא תעלה על  60חודשים ( 5שנים) .החליטה המועצה
להאריך את תקופת ההסכם ,תודיע על כך בכתב למפעיל עד  14יום טרם סיום תקופת
ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על
הצדדים כל הוראות ההסכם ,למעט שינויים המחויבים על פי דין .מובהר ,כי  6החודשים
הראשונים להתקשרות עם המפעיל ,יהוו תקופת ניסיון למפעיל והמועצה תהא רשאית להודיע
לו על הפסקת ההתקשרות  14,יום מראש ,באם ,על פי שיקול דעתה של המועצה ,לא עמד
המפעיל בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה .
 .5.11המפעיל יישא במשך כל תקופת ההסכם בכל תשלום בו חב המפעיל על פי דין .למען הסר ספק
,על המפעיל יחולו כל הוצאה שהיא הנדרשת להפעלת המועדוניות.
 .5.12הגדלה או הקטנה של היקף השירותים ,לרבות כמות מקבלי השירות ,לא תקנה למפעיל עילה
לדרישה להגדלת התמורה ,והמפעיל מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
המועצה במידה ולא תהא פנייה לקבלת שירותים בכלל או כמות השירותים המבוקשת תהא
קטנה או גדולה מהצפוי .המפעיל מצדו מתחייב ליתן השירותים בהתאם לדרישות המועצה
ומשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב
במסמכי המכרז.
 .5.13יתר תנאי ההתקשרות הם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז .
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.6

הצעת המשתתף ואופן הגשתה
להלן הוראות ביחס לאופן הגשת הצעת המשתתף במכרז:

.6.1
.6.2
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6

המציע יגיש למועצה את ההזמנה לקבלת הצעות עם הנספחים וההמלצות על גבי הטפסים
המיועדים לכך ,במעטפה סגורה .הצעת המציע תהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם בין
המציע שיבחר לבין המועצה .
מציע יגיש הצעתו להפעלת המסגרות כיחידה אחת על ידו .
כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.
כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי המועצה (מסמכי המקור ועוד עותק
נוסף).
המשתתף יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו .חתימת המציע בשולי מסמך זה משמעותה
כי קרא ,הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על גביו צרף חתימתו.
משתתף שהוא עובד תאגיד יחתום בעצמו וכן יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף
חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד בלבד .מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר
מורשי החתימה מטעמו.

 .6.7למען הסר כל ספק ,מובהר כי את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות.
 .6.8הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד
הגשתה ועד תום  3חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז.
 .6.9המשתתף יחתום על טופס הצעת המשתתף המצורף כנספח  1למסמך ההוראות למשתתפים,
במקום המיועד לכך.
.7
.7.1

על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
שני ( )2סטים מלאים של מסמכי המכרז חתומים במקור ,לרבות תשובות לשאלות הבהרה
למציעים שנשלחו ע"י המועצה בכתב (ככל שנשלחו) ,כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד
ועמוד וכאשר ההסכם ,התצהירים וכל הנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת המציע.
צילום ת.ז /.אישור על רישום השותפות /העתק תעודת התאגדות /תעודת רישום עמותה או
חל"צ לפי העניין.
אישור עדכני מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם המשתתף.
תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל״ו /1975-תעודת רישום מלכ״ר לפי העניין.
טופס הצעת המשתתף ,מלא וחתום בנוסח המצורף כנספח .1
ערבות המוגשת עם הגשת ההצעה למכרז (בנוסח המצורף כנספח .)9
תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל״ו1976-
(בנוסח המצורף כנספח .)4
הצהרה חתומה ומלאה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה ,בנוסח
המצורף כנספח .5

.7.9
.7.10

תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים מלא וחתום ,בנוסח המצורף כנספח .6
התחייבות המשתתף להעסיק עובדים בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2001-מלא וחתום ,בנוסח המצורף כנספח .7
אישור ניהול תקין בתוקף לשנת  ( 2019במקרה שהמשתתף הוא עמותה/חברה לתועלת
הציבור/הקדש) לפי חוק העמותות תש"ם( 1980-במקרה שהמשתתף הוא עמותה/חברה
לתועלת הציבור/נאמנות) .במקרה של עמותה/חל"צ חדשה (שטרם מלאו  30חודשים מיום
היווסדה) לא תהיה מחויבת להגיש אישור כאמור.
דו"ח פעילות המציע לשנת  .2019בדו"ח יפורטו מועדוניות בהן ניתנו/ים שירותים בצירוף
שמות אנשי קשר .
על המציע להציג אישורי מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסים כחוק בתוקף
.

.7.2
.7.3
.7.4
.7.5
.7.6
.7.7
.7.8

.7.11

.7.12
.7.13
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 .7.14מסמכים המתאימים המעידים על עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיף  3על תתי סעיפיו לעיל
לרבות:
.7.14.1
.2

תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף ורכיב איכות מלא וחתום ,בנוסח המצורף כנספח

אישור רואה חשבון להוכחת עמידה בתנאי הסף ,מלא וחתום ,בנוסח המצורף
.7.14.2
כנספח .8
אישורי ביצוע להוכחת תנאי הסף המפורט בסעיף  .3.1.2לעיל מלאים וחתומים,
.7.14.3
בנוסח המצורף כנספח .2
המלצות ממקבלי שירות אשר קיבלו מהמשתתף את השירות נשוא המכרז ,לצורך
.7.14.4
בחינת רכיב איכות כמפורט להלן.
תוכנית העבודה המוצעת ע"י המשתתף להפעלת המועדונית ,לרבות חוגים ,לצורך
.7.14.5
בחינת רכיב איכות כמפורט להלן;
פירוט תוספת שירותים ו/או כח אדם מעבר לנדרש על פי הוראת התע"ס ,להם
.7.14.6
מתחייב המשתתף – לצורך בחינת רכיב איכות כמפורט להלן.
קורות החיים של הצוות המוצע למסגרת ע"י המשתתף – לצורך בחינת רכיב איכות
.7.14.7
כמפורט להלן.
.7.14.8

העתק שובר רכישת מסמכי המכרז.

.7.14.9
כל דפי התשובות וההסברים שנמסרו למשתתף ,ככל שנמסרו ,כשהם חתומים על
.7.14.10
ידי המשתתף.
ההסכם המצורף למסמכי המכרז -על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף
.7.14.11
הראשון להסכם ,לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה (שם
 +חתימה וחותמת) בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע״י עו"ד/רו״ח.
.7.14.12

יתרת מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע״י המשתתף בשוליו ,בצרוף חותמת.

.7.14.13

כלל המסמכים הנזכרים בדרישות המכרז להוכחת הניסיון ועמידה בתנאי הסף.

השלמת מסמכים על פי דין
.8
 .8.1המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבקש כי המציע יוסיף ו/או ישלים ו/או
יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו/או הנתונים המפורטים בה ,למעט מסמכים אשר
לגביהם נקבע כי אי המצאתם תגרום לפסילה על סף של הצעת המציע.
 .8.2המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל המציעים בהליך זה ו/או חלקם ,השלמת מסמכים ו/או
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות
נוספות ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף ,על פי
שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא .
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.8.3
החתימה על הצעת המשתתף תהיה באופן הבא:
.9
 .9.1היה המשתתף יחיד ,יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.
 .9.2היה המשתתף שותפות רשומה ,יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את
השותפות ,תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.
 .9.3היה המשתתף תאגיד(חברה או עמותה או חל"צ) יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי
לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא ,וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התאגיד.
 .9.4את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ״ל המועצה (לא לשלוח בדואר) לרכזת
ועדת מכרזים ,הגב' ריקי פרץ ,במשרדי המועצה ,במעטפה סגורה הנושאת כותרת ״מכרז פומבי
מס"  21/4להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם ומועדונית
רב לקותית וזאת עד ליום  26.4.2עד לשעה  .15:00לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה
הנקובים לעיל.
.10
.10.1
.10.2
.10.3
.10.4
.10.5
.10.6
.10.7
.10.8

תקינות ההצעה
הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל .
הסתייגות כלשהי של המשתתף עלולה לגרום לפסילת הצעתו.
הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא ייפתחו.
המועצה איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה או חלק ממנה.
המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
כל ההוצאות מכל סוג הכרוכות בהכנת מסמכי הצעה זו יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו .
הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .המועצה לא תקבל הצעה של משתתף
בהזמנת הצעות שהוא "מיזם משותף" או "חברה ביסוד" לפי עניין.

 .11הליך בחינת ההצעות
בחינת ההצעה תעשה באמצעות בחינת מרכיב איכות בלבד ע"י
ועדה מקצועית הכוללת  :מנהלת אגף לשירותים חברתיים,
ע"וס מוגבלויות,יועמ"ש המועצה.
 .11.1שלב א ' -בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף המפורטים
לאחר פתיחת המעטפות ,תעשה בדיקה ובחינה של שלמות הצעת המציע ועמידתו בתנאי הסף
המנויים לעיל .
 .11.2שלב ב '– הערכה של איכות וניקוד ההצעות
המשתתפים אשר יעמדו בתנאי הסף ,הצעתם תיבחן ותנוקד ע"י ועדה מקצועית ,שתמונה על ידי
ראש האגף לשירותים חברתיים במועצה – הגב' אביטל שלום ,בהתאם לאמות המידה האיכותיות
כמפורט להלן:
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הנושא

רכיב
איכות
.1

הניקוד
המירבי

שביעות רצון מקבלי השרות (המלצות)
הועדה המקצועית תפנה טלפונית לשני ממליצים אשר ייבחרו על ידה ,אשר
להם ניסיון עם המשתתף בקבלת השירותים נשוא המכרז ,לרבות המועצה
עצמה (ככל שיש לה ניסיון עם המשתתף בקבלת השירותים נשוא המכרז),
ויבקשו מהם לדרג את איכות השירות שקיבלו ממנו ,מ 1-עד  ,4כמפורט
להלן:

20
נקודות

(א) רמה מקצועיות ,אמינות ואחריות;
(ב) רמת שירות;
(ג) רמת שיתוף הפעולה מול מקבל השרות;
(ד) עמידה בלוח זמנים;
(ה) גמישות לשינויים.
כל שאלה בשאלון תזכה את המציע בניקוד ,בהתאם להערכה שניתנה לו
.
הניקוד יהיה ממוצע הניקוד שצבר המציע לכל השאלות מכל מקבל שירות.
על המציע לצרף המלצות משני מקבלי שירות לפחות ,תחת חוצץ רכיב איכות
מס '.1
.2

20
נקודות

ניסיון המשתתף
מספר מועדוניות שיקומיות טיפוליות לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בגילאי
 3-21עם אוטיזם /הפרעה התפתחותית נרחבת המוכרות על ידי משרד הרווחה,
אותן הפעיל המפעיל (מעל  2מסגרות) במהלך  5השנים האחרונות.
ברכיב איכות זה יינתן ניקוד באופן יחסי למשתתף שקיבל את הניקוד הגבוה
ביותר ,בהתאם לנוסחה להלן:
נתוני המציע באותה אמת מידה 20 X
הנתון הגבוה ביותר המוצע באותה אמת מידה
על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת הפעלת המועדוניות תחת חוצץ רכיב
איכות מס '2

.3

התרשמות ממסגרת המופעלת כיום על ידי המשתתף

10
נקודות

חברי הועדה המקצועית יערכו סיור באחת מהמסגרות אשר ייבחרו על ידם
,כאשר במסגרת הסיור ייבחנו הקריטריונים הבאים ,כאשר כל אחד מהם
ינוקד מ 1-עד :5
(א) הגיינה וניקיון.
(ב) התרשמות מהפעילות במסגרת.
(ג) התרשמות ממקצועיות הצוות .
(ד) התרשמות כללית.
הניקוד לאמת מידה זו יהיה הניקוד שצבר המשתתף בכל הקריטריונים.
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.4

התרשמות מתוכנית העבודה המוצעת ע"י המשתתף להפעלת המועדונית
לרבות חוגים
הועדה המקצועית תבחן את התוכנית לפי הקריטריונים הבאים ,כאשר כל
אחד מהם ינוקד מ 1-עד :10

15
נקודות

(א) התאמת התוכנית להוראות התע"ס.
(ב) גיוון פעילויות ותחומי הפעילות.
הניקוד לאמת מידה זו יהיה הניקוד שצבר המשתתף בכל הקריטריונים.
על המציע לצרף את התוכנית המוצעת תחת חוצץ רכיב איכות מס '.4
רכיב
איכות

הנושא

הניקוד
המירבי
10
נקודות

.5
מסגרות המשך מעבר לגיל  21הנמצאות ברדיוס של כחצי שעה נסיעה
ממרכז המועצה בבת הדר .תחת חוצץ רכיב איכות מס '.5

.6

התרשמות כללית מקורות החיים של הצוות המנחה מקצועית ע"י
המשתתף על המציע לצרף את קורות החיים של הצוות המנחה מקצועית
את העובדים במסגרת .תחת חוצץ רכיב איכות מס' .6

7
תפיסה חברתית הדוגלת בשילוב אוכלוסיות עם מוגבלויות בקהילה וניסיון
מוכח בעבודה עם מגוון לקויות

15
נקודות

10
נקודות

מובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפים אשר קיבלו פחות מ 60-נקודות
בניקוד האיכות
למען הסר ספק יובהר כי במידה ויתברר במהלך שלב ב׳ ,כי הצעת המשתתף אינה עומדת בתנאי
הסף שנבדקו בשלב א' ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה זו.
בהגשת הצעתו מצהיר המציע ,כי הוא מקבל את אופן שיטת ניקוד האיכות וכן כי ידוע ומוסכם
עליו ,כי ניקוד הצוות המקצועי יהיה סופי וללא זכות ערעור.

 .11.3שלב ג׳  -סיכום ודירוג ההצעות ההצעות יסוכמו וידורגו.
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שיקולי ועדת מכרזים בבחירת הזוכה

.12
.12.1
 .12.2המועצה תכריז על המציעים לפי סדר הניקוד שלהם וכן רשאית היא להכריז על מציע או
מציעים מתאימים ,שהיא תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עימם בנסיבות שבהן
ההתקשרות עם זוכה תסתיים מכל סיבה שהיא ,או בנסיבות שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה
ספציפי מלהעניק שירותים לעירייה.
 .12.3ועדת המכרזים אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה למסור את השירותים למציע
שהצעתו תהא הנמוכה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.
 .12.4המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה או לקויה באופן שלדעתה מונע את
הערכת ההצעה באופן סביר.
 .12.5לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז וההצעה הכשרה השנייה במכרז ,כמפורט להלן ,ועדת
המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים:
.12.5.1

גובה ההצעה.

אמינותו ,ניסיון מקצועי ,כישוריו ,רמת עבודתו של המציע וטיב השירותים
.12.5.2
המוצעים.
ניסיון עבר של המציע בהתקשרויות קודמות עם המועצה ו/או חברות עירוניות
.12.5.3
בבעלות המועצה ו/או רשויות וגופים אחרים ו/או בהליכי מכרז שנערכו ע"י המועצה או ע"י
חברות עירוניות בבעלותה.
.12.5.4

חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המציע.

על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים ,בין היתר ,להמליץ על הצעה שאינה
.12.5.5
הזולה ביותר ,או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל.
.12.6

.12.7
.12.8
.12.9

עוד מובהר כי המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח
לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות
בין המציעים ,קשרים בין חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש
כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס
להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע ,בעת הדיון בהצעתו ,הבהרות ,הסברים
וניתוחי מחיר ,לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים ,והמציע מתחייב למסור לוועדה את כל
ההסברים והניתוחים הנדרשים.
אם יסרב מציע למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור ,רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
בהתאם להוראת תקנה (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ,1987-אם מצאה וועדת
המכרזים כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת
אישה ,תמליץ ועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור
ותצהיר; לעניין זה" ,אישור"" ,אמצעי שליטה"" ,מחזיקה בשליטה"" ,נושא משרה"" ,עסק
"",עסק בשליטת אישה"" ,קרוב "ו"תצהיר "– כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב.1992-
במקרה שלא מתקיים האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית להעדיף הצעה של מציע שיש לה עימו
ניסיון חיובי קודם בביצוע העבודות לגביהן הגיש את הצעתו למכרז ,או לחילופין – לא להתקשר
עם מציע עימו יש לה ניסיון שלילי .
עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה בו נבחר זוכה והפער בין ההצעה הזוכה
להצעה הכשירה הבאה במדרג הוא עד ( 5%כולל) ,המועצה רשאית להכריז על הצעה זו כהצעה
הכשירה השנייה במכרז .במקרה זה ,היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה
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,תודיע המועצה לבעל ההצעה הכשירה השנייה על זכייתו וההוראות החלות על הזוכה יחולו
בהתאמה .אין באמור כדי לגרוע מזכויות המועצה כלפי ההצעה הזוכה ,בהתאם למסמכי
המכרז ו/או על-פי כל דין .
 .12.10במקרה שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה תשתכלל אך תבוטל ,מכל סיבה שהיא ,במהלך
תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל ,המועצה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר עם בעל
ההצעה הכשרה הבאה בטיבה במכרז ללא צורך במכרז ,גם אם הפערים בין ההצעות הכספיות
בין שתי ההצעות עולים על שיעור של  ,5%ובלבד שבעל ההצעה הכשרה השנייה בטיבה נתן את
הסכמתו לכך.
 .12.11בכל מקרה בו במהלך תקופת הניסיון בהגדרתה לעיל ,הזוכה או הכשיר השני ,לפי העניין ,לא
יקיימו אחר תנאי המכרז ו/או את תנאי ההסכם מכל סיבה שהיא תהא רשאית המועצה לפנות
למשת תפים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף של המכרז ,לפי סדר דרוג הצעתם בכדי להציע
להם להתקשר עמה בחוזה על פי הצעתם במכרז ,המשתתפים ישיבו לעירייה תוך  5ימי עסקים
בדבר רצונם או אי רצונם בהתקשרות בחוזה עמה.
 .12.12בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא
למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג .
.13
.13.1
.13.2
.13.3
.13.4

הודעה על זכייה וההתקשרות
עם קביעת הזוכה תודיע על כך המועצה לזוכה .
התשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה בכתב.
כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות ,הזוכה במכרז יהא חייב לחתום על ההסכם ולמלא
את כל הנספחים הנדרשים ,לרבות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ואישור עריכת ביטוח ,תוך
 5ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה .
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם החתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים ,על-פי הנוסח
הקבוע במסמכי המכרז ,במועד המצוין לעיל ,המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

 .13.5ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי המועצה .
.14

עיון בהצעה

 .14.1על פי הדין ,מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הזוכה.
 .14.2מציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ,עסקיים או מקצועיים (להלן:
"חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפים אחרים ,יציין במפורש
בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור (במרקר צהוב).
.14.3
.14.4

.14.5
.14.6

מציע שלא סימן חלקים סודיים בהצעתו ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון
משתתפים אחרים ,אם וככל שהצעתו תזכה .אמירה כללית לפיה כל מידע בהצעה הוא בגדר
סוד מסחרי של המציע לא תיחשב.
יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המשתתפים הוא של ועדת המכרזים בלבד .
אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים ,היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר .אם
ת חליט ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו
של המבקש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע ,ניסיונו ,לקוחותיו והמחיר
שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
במקרה של ערעור על הליכי המכרז על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה ,תהא המועצה רשאית
להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,והמשתתפים
האחרים מאשרים זאת מראש .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף
זה .
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 .15כללי
 .15.1את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל המועצה (לא לשלוח בדואר),
במעטפה סגורה הנושאת כותרת "מכרז פומבי מס  ,"21/4וזאת עד ליום 26.4.21שעה .15:00
לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
 .16מסמכי המכרז – רכוש המועצה
 .16.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .
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חתימת המשתתף_______________ :

להפעלת
מכרז פומבי מס '2020/45
מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם
נספח 1
הצעת משתתף
אני הח"מ , ________________ ,ת.ז  ,____________________.המשמש בתפקיד
______________________ ,אצל המשתתף ומורשה החתימה בו ,מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה
כדלקמן:
אני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,דהיינו :ההודעה לעיתונות
,ההוראות למשתתפים ,נוסח ההסכם וטופס הצעת המציע ,הבנתי את כל התנאים והדרישות
הנדרשים מאת המציעים במכרז זה ,בדקתי ושקלתי כל דבר הרלבנטי להגשת הצעתי.
אני מצהיר ,מסכים ומתחייב כי:
.1

אני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לאספקת השירותים.

.2

אני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד
בתנאי המכרז תהיה רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות.

.3

למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.

.4

ערכתי את הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הצעתי לרבות בדיקת כל הנתונים הרלבנטיים
לאספקת השירותים נשוא הסכם זה.

.5

ידוע לי כי תשלום התמורה יבוצע ישירות ע״י המועצה ביחס למועדונית שבמימון המועצה
,בכפוף לכל דין.

.6

ידוע לי כי השירותים יסופקו במבנה שיועמד לצורך כך על ידי המועצה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי .ידוע לי כי אין באמור בכדי להוות התחייבות לספק למפעיל מבנה לשימושו הבלעדי,
וכי ייתכן כי במבנה יתקיימו פעילויות נוספות ע"י גורמים אחרים.

.7

ידוע לי כי המפעיל יישא במשך כל תקופת ההסכם בכל ההוצאות ,התשלומים ,המיסים
,ההיטלים ותשלומי החובה הכרוכים בהפעלת המועדונית ככל שיחולו ,ובכל תשלום אחר בו
חב המפעיל על פי דין.

.8

אני מצרף להצעת המשתתף את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים ,לרבות ערבות
בנקאית אוטונומית.

.9

אני מצהיר ומתחייב כי הצעה זו מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז
וההסכם שצורף לו ,ללא סייג וללא תנאי ,למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון
שנקבע להגשת הצעות למכרז( וככל שיידחה מועד זה ,למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה).

.10

התוכנית השנתית להעשרה לחניכים אשר צורפה להצעתי מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי
ומחייבת אותי לכל דבר ועניין ,על כל מרכיביה ,וככל שלא אעמוד בתנאיה ,הדבר יהווה הפרה
יסודית של תנאי ההסכם נשוא המכרז.

.11

ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעה זו משמשת להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו ו/או
המצאת ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת
ההסכם לחתימות ו/או עמידתו בכל תנאי המכרז.

.12

ידוע לי כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ערבות
המכרז להוראות למשתתפים ,לרבות במקרה של אי המצאת ההסכם חתום כנדרש הצירוף כל
המסמכים הנדרשים ע״י המשתתף הזוכה ,כתנאי להשתכללות ההתקשרות ,ואני מוותר על
כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.

.13

ידוע לי ,כי במידה והמשתתף יזכה במכרז ,תנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות מכוח
המכרז הוא המצאת ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי ההסכם-
לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,תוך 5
ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
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חתימת המשתתף_______________ :

.14

ידוע לי כי המשתתף יהא זכאי לקבלת מימון למועדונית ישירות ממשרד הרווחה

.15

ידוע לי כי במידה והמשתתף יזכה במכרז ,היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים ,על פי
הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,לא יומצאו על ידו במועד האמור ,המועצה תהיה רשאית לבטל
את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
ולראיה באתי/נו על החתום:

שם המשתתף __________________,:מס' ח.פ/.ח.צ/.ע.ר;_______________________ :
כתובת _________________________________;:שם איש הקשר אצל המשתתף:
__________________; תפקיד איש הקשר ;___________________________ :טלפונים:
___________________________; פקסימיליה;___________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני;___________________________ :
____________________________
שם/ות מורשה/י החתימה של המציע

_________________
חתימה/ות  +חותמת

אימות חתימה
אני הח"מ______ _______ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________
חתימה  +חותמת

אישור עורך דין (במידה והמשתתף תאגיד)
אני הח"מ ,__________________ ,עו"ד ,מאשר כי  ______________________,מס' זיהוי
_________________ (להלן ":המשתתף") הוא תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי
ההליך המצורפים לה נחתמו על-ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי
חתימתם של אלה מחייבת את המשתתף בכל הקשור והכרוך בהליך זה ובהתקשרות על פיו .
_____________
חתימה  +חותמת

____________
תאריך
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חתימת המשתתף_______________ :

להפעלת
מכרז פומבי מס '2020/45
מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם

נספח 2

תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף ורכיבי האיכות
אני הח"מ ,____________ ,ת.ז  ,__________.המשמש בתפקיד __________________ ,אצל
המשתתף ומורשה החתימה בו ,מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט בסעיף  1.3להוראות למשתתפים:
 .1המשתתף בעל ניסיון בהפעלה של לפחות שתי מסגרות של מועדונית שיקומית טיפולית* כשבכל
אחת מהמועדוניות לפחות  6חניכים המאופיינים עם אוטיזם /הפרעה התפתחותית נרחבת
בהתאם להוראות תע"ס  3.10אשר הופעלה שנתיים ברצף במשך לפחות ב 5-השנים האחרונות
שקדמו לפרסום המכרז(  2016עד  2020כולל) ,כאשר ב 12-החודשים שקדמו להגשת הצעתו בכל
אחת מהמועדוניות הנ"ל צוות (העסקה בחשבונית או ביחסי עובד מעביד) בהתאם לנדרש בתנאי
הסף ,הכל בהתאם לפירוט הבא:
*"מועדונית שיקומית טיפולית" -מסגרת המיועדת לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם,
בגילאי  3-21הזקוקים להעשרה ,פיתוח מיומנויות חברתיות ופעילות פנאי והמופעלת לאחר שעות
הלימודים /תעסוקה .במועדונית יקבלו החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית
ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה" .
שם המועדונית________________________________________;:
מופעל על ידי המשתתף משנת_____________ _:ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית________________________________;:
רמת תפקוד החניכים__________________________________;:
גיל החניכים________________________________________;:
כתובת המועדונית _____________________________________;
פרטים ליצירת קשר;__________________________________:
פרטי רכז המועדונית ;_____________________ :פירוט היקף שעות__________;:
( בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה ימים בשבוע)

פרטי המדריכים ;____________________ .1 :פירוט היקף
;____________________ .2
שעות__________;:
פירוט היקף שעות__________;:
( בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה ימים בשבוע )

פרטי
המתנדבים_____;:
________
_____________,
_
_____________,
__
שם המועדונית________________________________________;:
מופעל על ידי המשתתף משנת______________ :ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית________________________________;:
רמת תפקוד החניכים__________________________________;:
גיל החניכים________________________________________;:
כתובת המועדונית _____________________________________;
פרטים ליצירת קשר;__________________________________:
פרטי רכז המועדונית ;_____________________ :פירוט היקף שעות__________;:
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חתימת המשתתף_______________ :

( בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה ימים בשבוע)

פרטי המדריכים ;____________________ .1 :פירוט היקף שעות;____ ______:
 ;____________________ .2פירוט היקף שעות__________;:
(בהיקף שעות התואם דגם הפעלה של יומיים או שלושה ימים בשבוע)

 .2המשתתף בעל היקף מחזור כספי שנתי של ________ ( ₪לא כולל מע"מ) לפחות ,בכל אחת מחמש
( )5השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ולא מופיעה בדוחות הכספיים של המציע הערת" עסק חי
"
או כל הערה אחרת שיש בה כדי להעיד על חוסר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.
לצורך הוכחת רכיב איכות מס ' 2כמפורט בסעיף  2.11להוראות למשתתפים:
 .3מספר מסגרות פנאי שיקומיות טיפוליות לגילאי יסודי על רצף האוטיזם המוכרות על ידי משרד
הרווחה ,אותן הפעיל המפעיל (מלבד  2המסגרות שפורטו לעיל) במהלך  5השנים
האחרונות ._________:להלן הפירוט:
שם המועדונית; ________________________________________:
מופעל על ידי המשתתף משנת______________ :ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית________________________________;:
רמת תפקוד החניכים __________________________________;:גיל
החניכים ________________________________________;:כתובת
המועדונית _____________________________________; פרטים
ליצירת קשר;__________________________________:
שם המועדונית________________________________________;:
מופעל על ידי המשתתף משנת______________ :ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית________________________________;:
רמת תפקוד החניכים __________________________________;:גיל
החניכים ________________________________________;:כתובת
המועדונית _____________________________________; פרטים
ליצירת קשר;__________________________________:
שם המועדונית;________________ ________________________:
מופעל על ידי המשתתף משנת______________ :ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית________________________________;:
רמת תפקוד החניכים __________________________________;:גיל
החניכים ________________________________________;:כתובת
המועדונית _____________________________________; פרטים
ליצירת קשר;__________________________________:
שם המועדונית________________________________________;:
מופעל על ידי המשתתף משנת______________ :ועד שנת;_________
כמות החניכים במועדונית;______________ __________________:
רמת תפקוד החניכים __________________________________;:גיל
החניכים ________________________________________;:כתובת
המועדונית _____________________________________; פרטים
ליצירת קשר;__________________________________:
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חתימת המשתתף_______________ :

להפעלת
מכרז פומבי מס '2020/45
מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם

שם המשתתף ,________ __________:מס' ח.פ/.ח.צ/.ע.ר;_______________________ :
_________________ שם/ות
____________________________
חתימה/ות  +חותמת
מורשה/י החתימה של המציע

אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום_ ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את
תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
______________
חתימה  +חותמת
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח 3

אישור ביצוע
לכבוד מ.א .חוף
אשקלון

אישור ביצוע  -עבור _________________ (להלן ":המשתתף")
שם הרשות המקומית____________________ :
תפקיד:
שם המאשר )מנהל מחלקה לפחות(,_________________ :
_________________ מס' טלפון נייד , _________ _____:מס' טלפון במשרד
)חובה_________ _______(:
אני מאשר בזה כי __________________ (שם המשתתף) הפעיל עבורנו מסגרת של מועדונית
שיקומית טיפולית* לילדים /נוער /בוגרים על רצף האוטיזם ,כשבכל אחת מהמועדוניות לפחות 6
חניכים המאופיינים עם אוטיזם /הפרעה התפתחותית נרחבת בהתאם להוראות תע"ס  3.10אשר
הופעלה ברצף החל משנה ______ ועד שנה _______ )כולל(.
"מועדונית שיקומית טיפולית" -מסגרת המיועדת לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף
האוטיזם ,בגילאי  3-21הזקוקים להעשרה ,פיתוח מיומנויות חברתיות ופעילות פנאי
והמופעלת לאחר שעות הלימודים /תעסוקה .במועדונית יקבלו החניכים טיפול אישי
וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה
הערות נוספות  /המלצות:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

תאריך___ ________:

חתימה וחותמת_______________
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
4

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לכבוד
מ.א .חוף אשקלון
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשי ם הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
אני משמש כ________________ ב_______________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף:
.1
תפקיד

שם המשתתף

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
.2
המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות;***
המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד ההתקשרות**** חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה "– כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
** "הורשע "– הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;02.10.31
*** "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  ,2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
**** "מועד ההתקשרות "– לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז – המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה ולפיה
נערכה ההתקשרות בעסקה .ואם לא הוגשה הצעה כאמור  -מועד ההתקשרות בעסקה.
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
.3
חלופה א '– הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן ":חוק
שוויון זכויות)" אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב '– הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן .
למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  3לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
.4
חלופה)  - (1המשתתף מעסיק פחות מ 100-עובדים.
חלופה)  - (2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה(  )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה( – )2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
,הוא גם פעל ליישומן .
למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  3לעיל  -המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
.5
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה
התקשרות כאמור( .
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .
.6
____________
חתימת המצהיר/ה
אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב
'____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שה זהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה
עליו בפני.
_____________
חתימה +חותמת
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
5
לכבוד
מ.א .חוף אשקלון

הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה
מ.א .חוף אשקלון מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף ____ לצו המועצות האזוריות(להלן":הצו") קובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או ע ובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה .לעניין זה "קרוב "– בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ '.)3114
סעיף ____ לצו קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו
או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
בהתאם לכך אתה מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי
ההגדרות דלעיל ,עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד מועצה.
הצהרה זו היא חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א( )3לפקודת העיריות
,לפיהן מועצת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף
122א(א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הצהרה
אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
קראתי את האמור לעיל ואני מצהיר:
.1
(א) בין חברי מועצת חוף אשקלון אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או
שותף.
(ב )בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במונח
"קרוב "כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים
לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי .
.2

(ג) אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל
,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.3

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הוא
אמת.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע _____________ :חתימת המציע _____________ :תאריך___________:
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
6

תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים
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:
 .1אני משמש כ ____________________ ב_________________ ואני מוסמך לתת תצהיר
שם המשתתף
תפקיד
זה מטעם המשתתף.
) _________________________ .2שם המשתתף( ובעלי השליטה בו )כמשמעותם בחוק
הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א – ) 1981להלן" :בעלי השליטה"( מקיימים חובותיהם בעניין זכויות
עובדים ,על פי כל דין ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
 .3המציע ,בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה -
לא הורשעו ו/או לא נקנסו) *יש לסמן ב X -את המשבצת
הורשעו ו/או נקנסו
הרלבנטית( ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי עבודה במהלך 1
השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.
ככל שסומן "הורשעו ו/או נקנסו" יש לפרט להלן את העבירה/ות ו/או הקנס/ות שהושת/ו:
____________________________________
____________________________________
מצ"ב אישור מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת התומך בהצהרתי לעיל.
אני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אימות חתימה
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב
'_________ ,ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.

__________________
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
נספח 7

כתב התחייבות למניעת העסקה על עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2011-
אני הח"מ____ __________ ,ת.ז  ,______________.המוסמך לתת תצהיר זה מטעם
________________ (שם המשתתף) ,מתחייב בזאת כלפי מ.א .חוף אשקלון בשם המשתתף
כדלקמן:
* הבהרה :כתב התחייבות זה מתייחס לכל כח האדם ,המועסק על ידי המפעיל ,ובכלל זה עובדים קבועים
,עובדים זמני ים ,מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת שירות( ,סטודנטים ,חיילים ועובדי משתתף ,ככל שיהיו
כאלה.

 .1לפעול בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א -
( 2011להלן ":החוק") ,ולפע ול באופן מידי ממועד תחילת מתן השירותים לקבלת האישורים
הדרושים ממשטרת ישראל ,בהתאם לחוק ,ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המועסקים מטעמנו
למתן השירותים לפי מכרז זה.
 .2להעביר לעירייה תוך  5ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המשתתף בכל
תנאי המכרז כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק ובהתאם לאמור בסעיף 1
לעיל ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישורים אלו.
 .3לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת מתן השירותים ,אשר
הורשעו בעבירה לפי סעיף  2לחוק.
 .4לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין ,במסגרת מתן השירותים ,אשר לא
ימציא אישור בתוקף ממשטרת ישראל בהתאם להוראת סעיף  1לחוק.
 .5בכל מקרה שאפר התחייבותי זו ו/או חלק ממנה ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם
ואהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או
תרופה אחרת שתעמוד לעירייה על פי כל דין.
________________

____________________

חתימה

תאריך
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
נספח 8

תאריך_______:
אישור רו"ח
לכבוד
מ.א .חוף אשקלון

ג.א.נ,
הנדון :עמותה/חברת/עוסק מורשה __________בע"מ ע"ר/ח.פ/.ע"מ_____
על פי בקשת ___________________ (להלן ":המשתתף") וכרואי החשבון של המשתתף ,לאחר
בדיקת נתוני המשתתף כפי שפורטו בתצהירו המצורף כנספח  ,1על פי התקנים המקובלים בישראל
,הרינו לאשר כדלקמן:
.1

אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

.2

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

.3

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרת המשתתף לעיל הצגה מוטעית מהותית.

.4

הביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .

.5

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

.6

לדעתנו ,הצהרת המשתתף בסעיף  2לנספח  2משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את פעילות
המשתתף כאמור.
הנני מאשר כי לא מופיעה בדוחות הכספיים של המציע הערת "עסק חי" או כל הערה אחרת שיש בה כדי
להעיד על חוסר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות .

.7

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
9
נוסח ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז
לכבוד
מ.א .חוף אשקלון

שלום רב,

הנדון :ערבות בנקאית אוטונומית למכרז פומבי מס  21/4להפעלת מועדונית
שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם
 .1לפי בקשת _____________ ,ת.ז/.ח.פ( ____________ .להלן ":המבקשים") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של ( 10,000במילים :עשרת אלפים  )₪בלבד
(להלן ":סכום הערבות") ,וזאת בקשר למילוי כל התחייבויות המבקשים על פי תנאי מכרז מס '
 _____/21להפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/בוגרים על רצף האוטיזם בתחומי מ.א .חוף
אשקלון.
 .2לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,עד  3ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידנו באופן המפורט להלן ,אנו
נשלם לכם כל סכ ום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם חובה
לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
 .3כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____ בכתובת ____ כשהיא חתומה
ע"י גזבר המועצה .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומה של הגזבר ,תהא מלווה באישור עורך
דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם המועצה.
 .4התשלום כאמור לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה על-פי פרטים
שימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ,על-פי שיקול דעתכם
הבלעדי.
 .5ערבות זו היא בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .6ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ (כולל) בלבד ולאחר מועד זה תהא בטלה ומבוטלת .כל
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .7ערבות זו אינה ניתנת להעברה ,להסבה או להמחאה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
____________

26
296639 / 21.1.4 / 7
רעות קרמר גרסה 8
מיום 6.1.0202

חתימת המשתתף_______________ :

הסכם להפעלת מועדונית שיקומית לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף
האוטיזם
שנערך ונחתם ביום _______ בחודש ______ בשנת 2021
בין:

לבין:

מועצה אזורית חוף
אשקלון
(להלן "המועצה")
מצד אחד
______________________________
ת.ז/.ח.פ_______________________
_
כתובת________________________:
טל';____________:פקס__________:
_ דואר
אלקטרוני __________________:ע"י
מורשי החתימה מטעמו:
שם ______________:ת.ז__________.
שם ______________:ת.ז__________.
(להלן" :המפעיל")
מצד שני

הואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי ___/21לקבלת הצעות למתן שירותים להפעלת
מועדונית שיקומית לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם (להלן ":השירותים",
"המועדונית" ,בהתאמה) ,וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם;
והמפעיל אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם על כל נספחיו
(להלן ":ההסכם") הגיש למועצה הצעה לספק את השירותים והצעתו זו הומלצה
על-ידי ועדת המכרזים של המועצה ,כהצעה הזוכה במכרז;
והמפעיל מצהיר כי קרא את תנאי הסכם זה ,כי ידועים וברורים לו לאישורם
התנאים והדרישות בהסכם זה ,וכי יש ביכולתו ליתן השירותים בהתאם להוראות
ולתנאי הסכם זה לשביעות רצונה של המועצה;
וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים.
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אי לזאת הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא
 .1הסכם זה כולל:
פרק מבוא;
חלק א '– תנאים מיוחדים להסכם;
חלק ב '– תנאים כלליים להסכם;
נספחים:
הוראות התע"ס הרלוונטיות ;
נספח א'
תכנית עבודה שנתית של הפעילות מאושרת ע"י המנהל;
נספח ב'
נספח
ג'
נספח ד
'
נספח
ה'
נספח ו'
נספח ז
'

נוסח כתב ערבות הסכם;
הצהרת סודיות ;
נוסח אישור קיום ביטוחים;

תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו;
הוראות למשתתפים ,לרבות נספחים:
נספח  1הצעת המשתתף;
נספח  4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו;1976-
נספח  5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה
נספח  6כתב התחייבות לפעול בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א;(2011-
נספח  7תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים;
נספח  8אישור רואה חשבון;
נספח  9נוסח כתב ערבות מכרז;
(להלן :״ההסכם״).
 .2סדר עדיפות בין מסמכים לעניין מתן השירותים -אירעה סתירה בין סעיפי הסכם לבין הנספחים
,תגברנה הוראות הנספחים המצורפים להסכם.
אירעה סתירה בין הוראות הנספחים המצורפים להסכם בינם לבין עצמם ,יפנה המפעיל לקבלת
הנחיות מהמנהל .
 .3סדר עדיפות בין מסמכים לעניין התמורה – אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין הנספחים לעניין
התמורה לה זכאי המפעיל תגברנה הוראות ההסכם.
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חלק א'– תנאים מיוחדים להתקשרות
 .4הגדרות
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם כמפורט להלן:
גזבר המועצה או מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.
"הגזבר"
"המפעיל" לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים ,ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו לעניין
הסכם זה או חלק ממנו.
ראש האגף לשירותים חברתיים או מי שהוסמך/הוסמכו על ידה לעניין הסכם זה או
"המנהל
חלק ממנו.
"
"השירותים" הפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים ,מתבגרים ובוגרים על הרצף
האוטיסטי בגילאי  3-21בהתאם להוראות תע"ס בנספח א' ,לצורך קידומם בתחומי התפקוד
היומיומי (  ,)ADLפיתוח מיומנויות תקשורתיות בין אישיות וחברתיות ,מתן פעילות שיקומית
בתחומי העשרה ופנאי ובמטרה לקדם את החניכים בתחומים הבאים :תחושתי ותנועתי,
קוגניטיבי ,התנהגותי ,שפתי -תקשורת ,חברתי ,רגשי ,ניהול עצמי ועצמאות ,פיתוח הקשר בין
החניך למשפחתו ,קידום החניך בקהילה ועוד .הוועדה תכלול את ___________________.
"ועדת היגוי " ועדה המלווה את פעילות התכנית ,קובעת מדיניות ועוקבת אחר תשומותיה.
"תקופת ההתקשרות הראשונה" מיום _______ ועד יום _______.
 .5מהות ההסכם
 .5.1המפעיל יפעיל עבור המועצה ,בהתאם לזכייתו במכרז מועדונית שיקומית טיפולית לילדים,
מתבגרים ובוגרים על הרצף האוטיסטי ולקויות נוספות בתחומי המועצה.
 .5.2השירותים יסופקו במבנה שיועמד לצורך כך על ידי המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
(להלן ":המבנה") .להלן פרטי המבנה. ____________________________:
מובהר כי אין באמור בכדי להוות התחייבות לספק למפעיל מבנה לשימושו הבלעדי ,וכי ייתכן כי
במבנה יתקיימו פעילויות נוספות ע"י גורמים אחרים.
 .5.3על המפעיל לספק השירותים במלואם תוך מתן מענה להי בט שיקומי ,חינוכי ,חברתי ,פדגוגי,
לרבות הזנה (ארוחת חמש ,קלה) ,ציוד ,צוות ,זאת בהתאם למסמכי המכרז והוראות כל דין.
 .5.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתן השירותים יהא בהתאם להסכם ובהתאם להוראות תע"ס
המצורפות כנספח א' להסכם ,להנחיות משרד הרווחה ,המועצה ו/או מי מטעמה ,להנחיות
ועדת ההיגוי ,ובהתאם לתוכנית עבודה שנתית בכפוף להוראות התע"ס ,הכל בכפוף להוראות
כל דין.
 .5.5במועדונית יפעלו במתכונת של  3פעמים בשבוע למשך  4שעות בכל יום לפחות בטווח השעות
שבין ..19:00 – 13:00
 .5.6ההפעלה תהיה רציפה לאורך כל השנה בשעות אחר הצהריים ובימים קבועים ,מיד לאחר
סיום הלימודים.
 .5.7לוח החופשות יהיה בהתאם ללוח החופשות שיקבע על ידי משרד הרווחה ומשרד החינוך.
 .5.8על הזוכה לדאוג באופן עצמאי לקבלת אישור משרד הרווחה להפעלת המועדונית וזאת למשך
כל תקופת ההסכם.
 .5.9באחריות המפעיל להעסיק בהעסקה ישירה צוות מקצועי בהתאם למפורט בנספח א'
והתחייבותו במסגרת המכרז.
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 .6תקופת ההסכם ומועד תחילת אספקת השירותים
 .6.1תקופת ההסכם היא כמפורט בהגדרת ״תקופת ההתקשרות הראשונה״ בהתאם לסעיף
ההגדרות ולהוראות למשתתפים המפורטים לעיל.
 .6.2המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה
בתקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ,ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם ,כולל
תקופת ההתקשרות הראשונה ,לא תעלה על  60חודשים(  5שנים).
 .6.3החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם ,תודיע על כך בכתב למפעיל עד  14יום טרם
סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.
 .6.4בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם ,למעט שינויים המחויבים על
פי דין.
 6 .6.5החודשים הראשונים להתקשרות עם המפעיל (להלן ":תקופת הניסיון") ,יהוו תקופת ניסיון
למפעיל ,והמועצה תהא רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות 14 ,יום מראש ,באם ,על
פי שיקול דעתו של המנהל ,לא עמד המפעיל בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.
 .7פירוט השירותים
 .7.1במועדונית ינתנו השירותים כהגדרתם במסמכי המכרז.
 .7.2אוכלוסיית היעד כוללת ילדים ,מתבגרים ובוגרים בגילאי 3-21על רצף האוטיזם ולקויות
נוספות -אדם שאובחן והוכר כאדם עם אוטיזם או לקות בתחום מש"ה ,הגר בבית הוריו,
בבית אפוטרופוס ,במשפחה או במשפחה אומנת ומוכר ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם
במשרד הרווחה והופנה על ידי מחלקת שיקום באגף לשירותים חברתיים במועצה.
 .7.3המועדונית תפעל  3פעמים בשבוע למשך  4שעות לפחות בטווח השעות שבין השעות  13:00עד
19:00
 .7.4מס' חוגים  -במועדונית יופעלו 2חוגים ,למשך שעה בשבוע כל אחד.
 .7.5פעילויות חברתיות  -יופעלו על ידי צוות המועדונית הקבוע ומטרתן תרגול מיומנויות
חברתיות .במסגרת הפעילות תתקיים פעילות קבוצתית ,פעילות בזוגות ,סבב פתיחה וסיכום
של הקבוצה.
 .7.6כוח אדם  -רכז מועדונית ומדריך אחד על כל  5ילדים לפחות.
 .7.7הזנה  -ארוחות ערב קלות שיכללו :לחם ,ירקות ,מגוון ממרחים ,פרי ,שיוכנו עם החניכים.
 .8ועדת היגוי
 .8.1את ניהול אספקת השירותים תלווה ועדת היגוי .בוועדת ההיגוי יהיו חברים:
ראש האגף לשירותים חברתיים במועצה מי מטעמה -שישמש כיו״ר;
.8.1.1
מנהל השירותים מטעם המפעיל;
.8.1.2
מפקח מחוזי מטעם משרד הרווחה.
.8.1.3
 .8.2ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך .הועדה תדון בקביעת מדיניות לאספקת השירותים ,תכנים
,נהלים וכיו״ב.
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 .9קבלת חניכים
 .9.1המועדונית מיועדות לילדי המועצה האזורית חוף אשקלון וקיימת אופציה להוספת ילדים
מרשויות אחרות באישור מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה. .
 .9.2מספר הילדים בקבוצה הוא בהתאם לסעיפי המינימום שהוגדרו  ,בגילאי .3-21
 .9.3המועצה תפנה ילדים למועדונית בכפוף להעברת השמה למשרד הרווחה .אין באמור בכדי
להוות התחייבות לכמות מינימום ,מקסימום או התחייבות לכל כמות שהיא שתפנה המועצה
למועדונית .
 .9.4מספר הילדים ,אופן קבלתם והוצאתם יהיה בהתאם להנחיות משרד הרווחה ועל פי הקבוע
בהוראות התע"ס ובהתאם להחלטת המנהל . .
 .9.5המועצה תפנה ילדים תושבי המועצה ולהם תינתן עדיפות בשיבוץ .ככל שיוותרו מקומות יהיה
רשאי המפעיל לקבל חניכים שאינם תושבי המועצה ,בכפוף לאישורו הרשמי של המנהל
בהתאם לאמור לעיל.
 .9.6המועצה תהיה אחראית להעביר למשרד הרווחה את ההשמות של הילדים תושבי המועצה.
 .10השימוש בנכס
 .10.1המפעיל מצהיר בזאת כי בדק את הנכס ומצאו מתאים לשימושו ,לשביעות רצונו המוחלט
ואין ולא תהיינה לו כל טענות בנוגע לכך.
 .10.2אישור שימוש בנכס לידי המפעיל ייערך בכתב ,ייחתם על ידי שני הצדדים ,ויצורף להסכם זה.
 .10.3במסגרת מסמך זה יצורף פרוטוקול מסירה בו ,יפרטו הצדדים את כל המיטלטלין המצויים
בנכס ,ואשר נמסרו לשימושו ופעילותו של המפעיל ,ככל שנמסרו.
 .10.4המפעיל מתחייב לפעול בעצמו בנכס שיימסר לשימושו ,ולא למסור ו/או להעביר את השימוש
בו – כולו או חלקו ,לשימושו של גוף אחר ,בתמורה או שלא בתמורה ,מבלי לקבל את הסכמת
המועצה לכך מראש ובכתב.
 .10.5המפעיל מתחייב שלא לגרום לכל הפרעה ו/או הטרדה בלתי סבירה מכל סוג שהוא לתושבי
הסביבה ובכלל ,כתוצאה מהעברת הפעילות בנכס.
 .10.6המפעיל מתחייב לאפשר לנציג המועצה לבקר בנכס ולבדוק את מצבו ככל שיראה לו במשך
כל תקופת ההתקשרות ,בתנאי שהביקור יעשה במועדים סבירים ובתיאום מראש.
 .10.7המפעיל מתחייב כי לא תבוצע במבנה ו/או בנכס פעילות עסקית ו/או מסחרית למטרת רווח.
 .10.8המפעיל מתחייב כי לא יבוצע במבנה ו/או הנכס כל פעילות הנושאת פן פוליטי או מפלגתית .
 .10.9ב תום תקופת ההסכם מתחייב המפעיל לפנות את הנכס מכל אדם וחפץ השייכים למפעיל
,ולהשיבו לידי המועצה כפי שקיבל אותו ובמצב תקין ומסודר בהתאם לפרוטוקול מסירת
הנכס כאמור לעיל .
.10.10מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה ,המפעיל מצהיר ומתחייב כי יפנה את
הנכס בזמן אזעקת אמת ו/או בתוך ארבע ( )4שעות מעת שקיבל הנחיית המועצה ו/או הממונה
על הביטחון במועצה ,לעשות כן .ככל שיידרש המפעיל לפנות את הנכס כאמור ,יפעל בהתאם
להנחיות הגורמים המוסמכים ,ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך .
 .10.11במהלך תקופת ההסכם תהא המועצה רשאית להורות על העתקת פעילות המפעיל מושא
הסכם זה לנכס חליפי אחר שבבעלותה.
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 .10.12ביקשה המועצה להעתיק את פעילות המפעיל כאמור – תמסור למפעיל הודעה בכתב ,והמפעיל
מצהיר ומתחייב כי יעתיק את פעילותו לנכס החליפי בתוך זמן סביר בהתאם למועד שתקבע
העיריה בהודעתה ,ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין העתקת מקום הפעילות
כאמור .מובהר למען הסר ספק ,כי הוצאות העתקת מקום הפעילות יחולו באופן בלעדי על
המפעיל.
 .10.13העתיק המפעיל את פעילותו מושא הסכם זה לנכס חליפי – תחולנה הוראות הסכם זה על
הנכס החליפי בהתאמות המתחייבות על-פי כל דין ובהתאם לנוהלי המועצה ולהנחיותיה .
 .11שמירת הנכס
 .11.1הציוד הבסיסי להפעלת המועדונית יסופק על ידי המועצה .ככל והמפעיל יחליט לרכוש על
חשבונו ציוד נוסף מעבר לציוד הבסיסי שסופק על ידי המועצה ,יהיה ציוד זה ברשותו
הבלעדית של המפעיל .
 .11.2המפעיל מתחייב לשמור על ניקיון ותחזוקה פנימית של הנכס ושלמות הציוד הנמצא בו.
ניקיון המבנה הוא באחריות המפעיל .
 .11.3המפעיל מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק וקלקול שיגרם לנכס או לציוד בשל השימוש בו ע"י
המפעיל ,למעט בלאי סביר.
 .11.4לא תיקן המפעיל את הנזק כאמור ,רשאית תהא המועצה לתקנו ,ולגבות מהמפעיל את עלות
התיקון .המועצה לא תנהג כאמור אלא לאחר ששיגרה למפעיל התראה בכתב ,וזה לא נענה
תוך  10ימים ממועד מתן ההתראה.
 .11.5מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל יהיה חייב להודיע למועצה על קרות כל נזק ,פגם או ליקוי
מכל סוג ומין שהוא מיד עם היוודע על קיומו .
לעניין סעיף זה "נזק " -למעט נזק זניח שאינו מהותי.
 .11.6המועצה רשאית להורות למפעיל לבצע כל תיקון הנחוץ בנכס אשר נגרם בשל זדון או בשל
שימוש בלתי סביר לאופי הפעילות והמפעיל מתחייב לבצע תיקונים אלו על חשבונו וללא
שיהוי.
 .11.7המפעיל מתחייב לא לעשות במבנה כל שינוי ו/או תוספת שהם ,בעצמו או על ידי אחרים
,לרבות שינויים ו/או תיקונים במערכת המיסים ,מבלי לקבל את הסכמת המועצה לכך מראש
ובכתב .בוצע שינוי או הוספה תוספת כאמור – באישורה של המועצה או ללא אישורה – חייב
יהא המפעיל להסיר או לסלק את התוספת לדרישת המועצה ,ולכל המאוחר עם פינוי הנכס
על ידו.
 .11.8על אף האמור לעיל ,בוצע שינוי או הוספה תוספת ,בין באישור המועצה ובין בלא אישורה
,רשאית תהא המועצה לדרוש את השארת השינוי או התוספת על כנם .במקרה כזה ,יהפכו
השינוי או התוספת לרכושה של המועצה וזאת בלא תמורה מצדה .
לעניין סעיף זה" ,שינוי" או "הוספה"  -לרבות ,אך לא רק ,מזגנים ,ארונות ,מגני דלתות ,מערכות
גילוי אש ,מטבחים ,מצלמות ,מערכת מחשוב ,מערכת כריזה וכיוצ"ב
 .11.9אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכוח כל דין או הסכם.
 .11.10פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם .
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 .12התמורה
 .12.1בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו ,הזוכה יהא זכאי לתמורה אשר תשולם לו ישירות
באמצעות משרד הרווחה .מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי ליצור כל התחייבות כספית
של המועצה כלפי המפעיל .סכומים אלו כפופים לשינויים ועדכונים (עליה או ירידה) בכל עת,
לרבות כל שנת כספים ,ונתון לשיקול הדעת הבלעדי של משרד הרווחה.
 .12.2התמורה עבור מתן השירותים תשולם לספק ישירות על ידי המדינה באמצעות משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים .
 .12.3על הספ ק לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות הוראות תקנון העובדים הסוציאליים והנהלים
הקיימים המתעדכנים מעת לעת.
 .12.4משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או
חלקה בגין השירותים הניתנים ,אם המפעיל לא עמד בתנאי ההסכם ו/או בהוראות תקנון
העובדים הסוציאליים ,לגבי איכות השירות ורמות השירות .
 .12.5המועצה מתחייבת להמציא לזוכה יפוי כוח למשרד הרווחה לשם קבלת התמורה בגין
השירותים .מובהר כי המועצה לא תשלם ו/או תעביר כספים למפעיל ולא תהיה לה כל אחריות
מכל מין או סוג לביצוע תשלומים למפעיל .הופסק המימון של גורם מממן כלשהו מכל סיבה
שהיא ,לא יהווה הדבר עילה למפעיל לדרוש כספים מהמועצה בכל מקרה.
 .12.6המפעיל לא יגבה מהחניכים ו/או מהוריהם ו/או מהאפוטרופוסים שלהם ו/או מהרשות
המקומית השול חת ,כל תשלום נוסף מכל מין או סוג ,למעט תשלומים המוסדרים עפ״י
הוראות הדין והנחיות משרד הרווחה.
 .12.7למען הסר ספק ,יובהר כי התמורה ,כמפורט לעיל ,היא סופית והמפעיל לא יהיה זכאי לתמורה
נוספת לרבות החזר הוצאות וכיו״ב.
 .13הוצאות
 .13.1המפעיל ישא על חשבונו בכל ההוצאות בגין אספקת השירותים ,בין אם צוינה הוצאה זו
מפורשות בהסכם ובין אם לאו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יישא המפעיל בהוצאות שלהלן:
.13.1.1

ציוד עזרה ראשונה.

ציוד עזר וכל ציוד ייעודי הנדרש למתן השירותים על פי הוראות התע"ס .מובהר כי
.13.1.2
אין בפירוט לעיל כדי לגרוע מחובת המפעיל לשאת בכל הוצאה נוספת שתידרש במסגרת
אספקת השירותים.
.13.1.3
שונים.

ביצוע הזנה הכולל ארוחת חמש קלה ,הכוללת לחם ,ירקות חתוכים ,ממרחים

 .13.2המפעיל ישא במשך כל תקופת ההסכם בכל ההוצאות ,התשלומים ,המיסים ,ההיטלים
ותשלומי החובה הכרוכים בהפעלת המועדונית ,ככל שיחולו ,ובכל תשלום אחר בו חב המפעיל
על פי דין.
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 .14העסקת עובדים ותשלום
המפעיל ידאג להעסקת עובדים בהתאם להנחיות משרד הרווחה והוראות התע״ס.
 .14.1המפעיל ידאג להעסקת עובדים בהתאם להוראות כל דין וכמפורט בהסכם זה ובהוראות
התע״ס המצורפות כנספח א'.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור ,העובדים שיועסקו ע״י המפעיל יהיו כשירים ,מתאימים ,מקצועיים
,מיומנים ,בעלי עבר ללא דופי .בכלל זאת ,יעסיק המפעיל את עובדיו בהתאם לחוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס״א.2001-
 .3.14בהעדרו של עובד מהעבודה ,מכל סיבה שהיא לרבות חופשה ,מחלה או כל סיבה אחרת  -ידאג
המפעיל לממלא מקום.
 .4.14המועצה רשאית להורות למפעיל להימנע ו/או לסיים את העסקתו של כל עובד שאינו מבצע
את עבודתו כראוי ו/או מכל סיבה שהיא .
 .5.14המפעיל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל
נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה .בכלל זאת ,ידאג המפעיל לביצוע כל התשלומים
על פי חוק ,לרבות שכר מינימום.
 .6.14המפעיל יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי המנהל ו/או משרד הרווחה.
 .7.14המועצה תהיה רשאית ,בכל עת ,לדרוש כי המפעיל ימציא אישור מאת רו״ח בדבר עמידתו
במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין ,בנוסח עליו תורה המועצה.
 .8.14הזנה  -על המפעיל לבצע הזנה בהתאם למפורט בסעיף פירוט השירותים לעיל.
 .9.14המפעיל ימנה אחראי מטעם המפעיל והצוות:
 .1.9.14אחד מהמדריכים ימונה לתפקיד אחראי על המועדונית .
 .2.9.14מינוי אחראי מועדונית מטעם המפעיל ייעשה בכפוף לאישור המנהל את העסקת המועמד.
 .3.9.14אחראי המועדונית מטעם המפעיל או מי מטעמו יימצא במקום אספקת השירותים
בכל שעות הפעילות .
מובהר כי אחראי המועדונית המוצע יהא מנהל המועדונית בפועל .היה ומסיבות
שאינן תלויות במפעיל המנהל המוצע במכרז לא יהא זמין במועד התחלת ביצוע
השירותים ,אזי יעמיד המפעיל אחראי מועדונית חלופי עם אותו ניסיון והשכלה
או ניסיון והשכלה טובים יותר מהמנהל המוצע.
 .10.14סעיפים אלה הם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם .
אי קיום יחסי עובד מעביד
.15
מוצהר בזאת כי המפעיל ו/או עובדיו ,למעט עובדי המועצה כמפורט לעיל ,לא יחשבו כעובדים של
המועצה ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין המועצה כל יחסי עובד ומעביד.
.16

פתיחת כרטיס ספק
המפעיל יוודא קיומו של כרטיס ספק במועצה לצורך העברת תשלומים .בהיעדר קיומו
.16.1
של כרטיס ספק במועצה ,יפנה המפעיל למנהל לקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק במועצה .טופס
זה יהיה חתום ע"י המפעיל ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת
מורשי החתימה מטעמו.
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מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למפעיל מחמת העדרו של טופס
.16.2
כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה ,לא יהיה זכאי המפעיל לכל תשלום
נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה ,ריבית וכיוצ"ב.
ביקש המפעיל לעדכן את פרטי חשבון הבנק ,יפנה לגזברות המועצה לקבלת טופס
.16.3
עדכון פרטי בנק ,והגזבר ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יחליט האם לקבל את הבקשה או
להתנותה בתנאים.
המפעיל מתחייב כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבונו ,יחזירם לגזברות המועצה
.16.4
ללא שיהוי.

.17

כפיפות ודיווח
המפעיל יהיה כפוף להוראות המנהל ויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו
.17.1
ע״י מי מהאמורים בקשר עם ההסכם ,ובכלל זה:
המפעיל ידווח למנהל באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת
.17.1.1
השירותים וכן על כל נושא הקשור בביצוע ההסכם.
המפעיל מתחייב להודיע למועצה בטרם עזיבת חניך מהמועדונית על מנת שהמועצה
.17.1.2
תיערך בהתאם לשלב במקומו חניך חדש מרשימת ההמתנה כך שמספר החניכים לא יפחת מ-
 12במסגרת.
המפעיל יספק למנהל תשובות והסברים ביחס לכל פנייה של המנהל אליו בעניין
.17.1.3
ההסכם בכלל ואספקת השירותים בפרט.
המנהל יהיה רשאי לבקר בכל שעה במקום אספקת השירותים בכדי לבחון את
.17.1.4
הפעילות המתקיימת ולקבל הסברים ,ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.
יובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריות המפעיל לפיקו ח על השירותים המסופקים
.17.2
ו/או מאחריותו על פי דין ו/או ההסכם.
.17.3

פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

פיקדון ערבות
.18
להבטחת קיום כל התחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה ,ימציא המפעיל למועצה ,את הערבויות
הר"מ:
במעמד חתימתו על ההסכם ימציא המפעיל למועצה ערבות בנקאית אוטונומית בסך
.18.1
( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) ;(להלן ":סכום הערבות") ערוכה במדויק
על פי הנוסח המצורף להסכם כנספח ג'
הופקדה הערבות על דרך של הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית יהיה סכום הערבות
.18.2
צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ,על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
.18.3

הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ועד  90יום לאחר סיומה.

הערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה הראשונה ע״י המועצה ,בכל עת
.18.4
ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.
.18.5
מקצתן.

הגזבר יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות ,כולן או
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חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות
שמירת דינים ,רמה מקצועית וכללי התנהגות שמירת דינים
.19
 .19.1המפעיל ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ״י
ההסכם ,ההוראות המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית (תע״ס) ,תקנות ארגון לשכת הסעד
(תפקידי המנהל וועדת הסעד) ,התשכ״ד  ,1963 -סעיף ( 4א)( )1״מתן טיפול סוציאלי לנזקקים
והגשת סעד על פי דין והוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה״ ,וכן תקנות
שירות הסעד ,טיפול בנזקקים התשמ״ו  ,1986ולרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת
ההסכם.
 .19.2המפעיל יקיים ויפעל אחר כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,התשס"א 2001-לגבי כל הנוטלים חלק בהפעלת המועדונית.
 .19.3המפעיל אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע השירותים על פי הסכם זה ,ואשר ביצועה
מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין ,תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון
ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
 .19.4המפעיל ישמור על הוראות כל דין בנוגע למחויבויותיו נשוא ההסכם ,לרבות הוראות
שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.
רמה מקצועית
 .19.5המפעיל מתחייב לספק את השירותים הניתנים על ידו בנאמנות ,במהימנות וברמה מקצועית
נאותה ,והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי המועצה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם
זה.
שמירה על כללי התנהגות
 .19.6המפעיל ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם ,הן מצידו והן
מצד כל גורם מטעמו .בכלל זה יקפיד המפעיל על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי
כל אדם.
 .19.7סעיפים אלה הם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.20

שמירת סודיות
 .20.1על המפעיל חלה חובת סודיות לגבי כל מידע או מסמך שהגיע לידיו במסגרת אספקת
השירותים ,המפעיל מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע שיגיע אליו בקשר עם
ההתקשרות בהסכם זה ואשר אינו נחלת הכלל ו/או גילויו אינו מתחייב עפ"י דין ,והוא
מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הנ"ל ,שלא לצרכי מתן השירותים ,לא במישרין ולא
בעקיפין ,ולא בכל דרך שהיא ,אלא אם כן יקבל לכך את אישור המועצה מראש ובכתב.
 .20.2המפעיל מתחייב לשמור על התיקים האישיים של החניכים בסודיות ולאחסן את החומר
הרלבנטי בארון נעול.
 .20.3עם תום תקופת ההסכם או הפסקת ההתקשרות ישיב המפעיל למועצה כל מסמך הקשור
לשירותים המסופקים ולחניכים.
 .20.4המפעיל יחתים את עובדיו וכל מי מטעמו על הצהרת סודיות המצורפת כנספח ד' להסכם זה,
בה יתחייבו שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע לידיעתם מכוח תפקידם ובכלל ,וכן
לא לעשות כל שימוש בידיעה כאמור.
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.21

המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם
 .21.1מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של המפעיל מכוח ההסכם הן מכוח מומחיותו
המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
.21.2המפעיל ,בכפוף לאמור להלן ,לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם
או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת
מההסכם ,ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.
 .21.3היה המפעיל תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של
העברת זכויות במניות החברה ,יפנה לקבלת אישור הגזבר .הגזבר על פי שיקול דעתו הבלעדי
יקבע האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו.
 .21.4החלטת הגזבר תהיה סופית ותחייב את המפעיל.
.21.5מ בלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה המפעיל את
זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל ,או מסר את ביצועו של
שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,יישאר הוא אחראי
להתחייבויותיו המוטלות עליו על פי הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך
כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנמחה.
 .21.6אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית המועצה על פי כל דין או הסכם.
.21.7המועצה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי
ההסכם או חלקן ,ללא צורך בקבלת הסכמת המפעיל לכך.
 .21.8פרק זה הוא תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.22

אחריות בנזיקין וביטוח אחריות בנזיקין
 .22.1המפעיל יישא באחריות כלפי המועצה והבאים מטעמה ,וכן כלפי כל צד ג' ,לכל ובגין כל נזק
,לגוף או לרכוש ,קלקול ,פגיעה ,אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם ,אשר יגרם כתוצאה
מפעילות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי הסכם.
 .22.2המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה במלוא הסכום בגינו חויבה המועצה בעקבות
כ ל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי
הסכם זה וכן בגין כל הוצאה אשר המועצה נשאה בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או
דרישה ו/או קנס כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות .המועצה תודיע למפעיל על כל תביעה
ויאפשרו לו להתגונן מפניה על חשבונה.
 .22.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ומוסכם בזאת כי היה והמפעיל לא ישפה ו/או יפצה
את המועצה כאמור ,תהיה המועצה רשאית לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לה מאת המפעיל
כנגד כל סכום ,אשר יגיע למפעיל מאת המועצה על פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה
לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף .
ביטוח
 .22.4מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על המפעיל לערוך ולקיים ,על
חשבון המפעיל ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המפעיל קיימת (ולעניין ביטוח
אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת בת  3שנים מתום תקופת ההתקשרות) ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה ',והמהווה חלק בלתי נפרד
ממנו (להלן ":ביטוחי המפעיל" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל .
 .22.5חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המפעיל ,ניתן יהיה למחוק
סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
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.22.6נוסחי הפוליסות -על המפעיל לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי המפעיל
(אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
 .22.7ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה ,על המפעיל להמציא לידי המועצה ,במועד החתימה על
ההסכם ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח המפעיל .כמו כן ,מיד בתום
תקופת הביטוח ,על המפעיל להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש
תוקף ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף
ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  4.23לעיל .
 .22.8בכל פעם שמבטח המפעיל יודיע למועצה ,כי מי מביטוחי המפעיל עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על המפעיל לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה
בביטוח כאמור.
 .22.9מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל הינם בבחינת דרישה מזערית,
המוטלת על המפעיל ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המפעיל לפי ההסכם ו/או על פי
כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את המפעיל ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
ולמפעיל לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה ,בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
למועצה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על
.22.10
ידי המפעיל כאמור לעיל ,ועל המפעיל לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו
על מנת להתאים את ביטוחי המפעיל להתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל,
.22.11
אינן מטילות על המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי
המפעיל ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,
המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
המפעיל פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק
.22.12
לרכוש או ציוד כלשהו ,המובא על ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לחצרי המועצה ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב) ,ולא תהיה למפעיל כל טענה ,דרישה או
תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המפעיל ,ייכלל סעיף בדבר ויתור
.22.13
המבטח על זכות התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות
התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
.22.14
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המפעיל ,על המפעיל לדאוג כי בידי
קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על המפעיל מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם
.22.15
,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור
.22.16
לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו 10
ימים ממועד בקשת המועצה מאת המפעיל בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
.23

שיפוי ,קיזוז ועכבון פיצויים מוסכמים
.23.1המועצה תחייב את המפעיל בסך של  ₪ 100בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו
של צו עיקול כנגד המפעיל אשר הוטל על הכספים המגיעים לו מהמועצה.
.23.2המועצה תחייב את המשתתף בסך  ₪ 100ליום בגין כל יום איחור בהמצאת אישור קיום
ביטוחים בתוקף .
.23.3יובהר כי ככל שיוטלו פיצויים מוסכמים על המועצה ,כאמור בפרק זה ,המועצה תהא רשאית
לקזז סכומים אלה מכספים המגיעים למפעיל ו/או להיפרע ממנו בכל דרך אחרת ,בהתאם
לדין .
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שיפוי
.23.4שילמה המועצה תשלום שהיה על המפעיל לשלמו מכוח כל הסכם או דין ,ישפה המפעיל את
המועצה בגין תשלום זה בתוספת  15%בגין הוצאות כלליות של המועצה ,בתוך  7ימים מיום
שנדרש לכך על ידה .בכלל זה ,ישפה המפעיל את המועצה בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח
פסק דין בקשר עם אספקת השירותים ובקשר עם הסכם זה ,לרבות תשלומים בגין הוצאות
משפט ,שכ״ט עו״ד וכל הוצאה שנגרמה לעירייה בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ״ט עו״ד
,שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.
 .23.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה ,מובהר ,כי במקרה בו תוגש נגד המועצה ו/או מי
מטעמה תביעה משפטית שעניינה השירותים העומדים בבסיס הסכם זה ,תהיה רשאית
המועצה להתפשר עם התובע ולערוך עימו כל הסדר שיביא לסיום ההליך המשפטי.
 .23.6ככל שהסדר כאמור יהיה כרוך בתשלום כספים לתובע ,חובת התשלום תחול על המפעיל.
.23.7טרם תגיע המועצה להסדר כאמור עם התובע ,תקיים שימוע למפעיל במשרדיה ,למעט
במקרה בו במסגרת ההליך המשפטי ימליץ בית המשפט על הסדר פשרה וגובה התשלום
מכוחו.
 .23.8מובהר בזאת כי למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה מקום בו תגיע להסדר
כמפורט לעיל.
קיזוז
.23.9המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למפעיל לפי הסכם זה  -כל סכום
שלדעת המנהל מגיע מהמפעיל לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד ג' על פי כל הסכם או
דין.
עיכבון
המועצה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין ,מתקנים ,חומרים ,כלי עבודה וכיו"ב
.23.10
וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של המפעיל אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.
אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה על פי
.23.11
כל דין או הסכם.
.24

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:
.24.1הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל״ו .1976 -
 .24.2ברשותו תעודת ״עוסק מורשה״ לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל״ו .1975 -
 .24.3הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ״י כל דין כלפי
שלטונות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.
 .24.4הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על
פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 .24.5במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המפעיל לעירייה אישור
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
 .24.6מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד ,לא יהיה זכאי המפעיל לכל
החזר מהמועצה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור ,וזאת
על אף שהמציא אישור בדיעבד.
.24.7על פי דרישת המועצה יציג המפעיל בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת
החשבונות ביחס להסכם זה ,כפי שמדווחים לרשויות המס.
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.25

ביטול ההסכם ותוצאותיו
.25.1מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים:
מונה למפעיל כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל ,או  -באם הינו תאגיד
.25.1.1
 ניתן לגביו צו הקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע או זמני.נגד המפעיל או מי ממנהליו הוגש כתב אישום ,או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה
.25.1.2
לגביהם היא בבחינת עבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה.
.25.1.3

המפעיל או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בעבירת שוחד ,או בכל מעשה מרמה.

שינוי במטרותיה ,תקנונה ,ושמה של העמותה או חל"צ אשר יש בו כדי לפגוע או עלול
.25.1.4
לפגוע ו/או להוות פגם ו/או שינוי מהותי ו/או פגיעה בתקנת הציבור ו/או אי חוקיות בהתקשרות
עם המפעיל או מי מטעמו מכוח הסכם זה.
הוכח למועצה כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית
.25.1.5
,כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 .25.2מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל זה
לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי המפעיל.
 .25.3מובהר ,למען הסר כל ספק ,כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך
תקופת הניסיון או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י המפעיל ,לא יהיה
זכאי המפעיל לכל פיצוי שהוא מהמועצה בגין ביטול ההסכם.
 .25.4בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיה של
המועצה ,חובותיו של המפעיל והביטחונות מטעמו לא יפגעו ,ויושארו בתוקפם המלא ,כאילו
לא בוטל ההסכם ,בכל הנוגע לשירותים שסופקו עד מועד הביטול.
 .25.5האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית המועצה על פי כל
דין או הסכם.
.26

ויתור
 .26.1כל התנאה ,חריגה ,ויתור ,ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא
אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 .26.2ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח
דין או הסכם לא יהיה בוויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

.27

כתובות והודעות
 .27.1כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת להסכם.
 .27.2מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח
בדואר רשום כאמור ,יראו אותו כאילו נתקבל ע״י הנמען בתוך  5ימים מתאריך המשלוח.
.27.3על אף האמור לעיל ,לעניין פרק אופן תשלום התמורה ,הודעה שתשלח ע"י המועצה לכתובת
הדואר האלקטרוני המצוינת בפרטי המפעיל ,תחשב כאילו נתקבלה ע"י המפעיל בתוך יום
אחד מתאריך המשלוח .האמור יחול לעניין הודעת דואר אלקטרוני שישלחו ע"י המועצה
לעניין פרק אופן תשלום התמורה בלבד.
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הוראות התע"ס הרלוונטיות
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יומצא כנדרש ע"י הזוכה בלבד -כתבערבות ביצוע
לכבוד
מ.א .חוף אשקלון ,
ערבות בנקאית מספר___________
בקשת ________________ מס׳ ע.ר/.ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _________________ .מרחוב
 .1לפי
__________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן :״הנערב״) אנו
ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 20,000להלן :״סכום
הערבות״) בקשר למכרז 'הסכם להפעלת מועדונית שיקומית לילדים ,מתבגרים ובוגרים על רצף
האוטיזם .
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש___ _________ שהתפרסם בתאריך
____________ .
"המד ד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על-פי ערבות זו .
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן אנו
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
הנערב.
 .3כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ________________ כשהיא
חתומה ע"י גזבר המועצה .דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומה של גזבר המועצה תהא מלווה
באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם המועצה.
 .4התשלום ,כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה על-פי
הפרטים שיימסר ו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על-פי שיקול
דעתכם הבלעדי.
 .5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה ,הסבה או להמחאה.
בכבוד רב,
_________________
טופס זה חייב בחתימה +חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף .
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נספח
ד'
הצהרת סודיות
* ייחתם ע"י המפעיל וע"י כל גורם מטעמו המוסמך על ידו לתת שירותים למועצה מכוח הסכם זה.

אני הח"מ ,______________ ,מס' זיהוי , ______ ________:מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הוסברו לי הוראות "חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  "1981 -והאחריות המוטלת על ידי הוראותיו
בקשר לשירותים מטעמנו מכוח הסכם זה .
 .2אני מתחייב/ת לשמור בסוד את כל אשר הגיע או יגיע לידיעתי במהלך מילוי תפקידי .לא אמסור
כל מידע או כל מסמך שהגיע או שיגיע לידי למי שלא הוסמך כדין לקבלו מידי.
 .3התחייבותי זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום ביצוע השירותים מטעמי מכוח הסכם זה .
ולראיה באנו על החתום:

תאריך ___________

חתימה_______________________ :
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נספח
ה'
תאריך הנפקת
האישור)(DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

מבקש האישור
שם :עיריית ראשון
לציון ו/או גופים
עירוניים
ת.ז/.ח.פ.
מען :מרח' הכרמל
 ,20ראשון לציון

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

המבוטח
שם
ת.ז/.ח.פ.
מען

מספר
הפוליסה

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר :מכרז
להפעלת מועדונית
שיקומית טיפולית
לילדי בוגרים על
רצף האוטיזם

תאריך
סיום

תאריך
נוסח
ומהדורת תחילה
הפוליסה

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______:

גבול האחריות /
סכום ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח X

₪

רכוש

309
328

אובדן תוצאתי

צד ג'

6,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

אחריות המוצר

₪

אחריות
מקצועית
פירוט השירותים

302
304
305
315
321
328
319
328

4,000,000

₪

301,303,304,3
,21,325,326
– 327,328,332
 6חודשים

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג'(*:

 015בתי אבות ומעונות
 020דרישות מיוחדות /צרכים מיוחדות
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חתימת המשתתף_______________ :

נספח
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ו'
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חתימת המשתתף_______________ :

תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שנמסרו
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חתימת המשתתף_______________ :

דף חתימות ואישור תקציבי

בשם מ.א .חוף אשקלון:

המפעיל ע"י מורשי החתימה מטעמו:

______________
חתימה וחותמת

______________________
ראש המועצה

_____________
שם מלא

_______________________
גזבר המועצה

_____________ _______________
חתימה וחותמת
שם מלא

_____________________
חותמת המועצה
_
אישור חתימה
אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח המפעיל __________________ מאשר בזאת כי
חתימות ה"ה _______________ ,_________________ ,המופיעות מעלה ,שניהם מנהל/ים
בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים את התאגיד ,לכל דבר ועניין.
_________________
עו"ד/רו"ח
אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת כי:
נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של חוזה זה מתוקצבת:
תקציב רגיל מסעיף___________________________.
תקציב בלתי רגיל מסעיף___________________ ____.
לפי אישור תקציבי שיינתן בנפרד לכל הזמנת עבודה.

____________
ראש המועצה

______________
גזבר המועצה
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חתימת המשתתף_______________ :

