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 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז 

 
בזאת מציעים, אשר  זמינההמקומית"( מ ותאו "הרש/ו "המועצהעארה ערערה )להלן: " המקומית המועצה

למועצה הצעות  המכרז, להגיש במסמכי הצעות, כמפורט להגשת המוקדמים התנאים בהם מתקיימים
מועדונית למתבגרים )נוער(, הכול על פי דרישות המכרז, ותקנון העבודה הסוציאלית )להלן: " להפעלת 

 התע"ס( והחוזה, אשר יקראו להלן: "השירותים"/העבודות".
  

 במסמכי המכרזרשאים להשתתף במכרז, מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים 
 

 רכישת המכרז:
את התשלום עבור . לא יוחזרו( )ש ₪ 005 של  בסכום 14/09/2021 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום

, 10-906-444900/44חן מספר  המכרז יש לבצע בהעברה בנקאית לחן המועצה, מוטב מועצה מקומית ערערה,
 בפרטי ההעברה.  24/2021עם פירוט מספר המכרז 

 
לקבלת מסמכי המכרז לצורך  ara.muni.il-ruwayday@arara ,תק מההעברה או הקבלה, יועבר לאימיילהע

 .הגשה
 

התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול מובהר בזאת כי 
 י רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.  מובהר כ המכרז מכל סיבה שהיא.

 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט  14/09/2021החל מיום 
 . ים שיורדו מהאינטרנטאין להגיש הצעות על מסמכ. ara.muni.il-www.araraשכתובתו: 

 
 ערבות המכרז:

ות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך על המציע לצרף להצעתו ערב
 .26/12/2021בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום ₪(,  אלף חמישה עשר)במילים: ₪  15,000של 

  הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז. 
 

 :הבהרה שאלות
, למנכ"לית 15:00שעה  20/09/2021קשות הבהרה על המכרז עד ליום ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או ב

. באחריות המציעים לוודא  ara.muni.il-ruwayday@arara ואידא יונס באמצעות מיילוהמועצה גב' ר
 ר יירשמו למכרז. כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אש

 
 

 הגשת ההצעות:
" 24/2021: "מכרז פומבי מס' את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם

לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל המועצה  15:00בשעה  ,26/09/2021בלבד, במסירה ידנית עד ליום 
 עה הנקובים לעיל ייפסלו.מסמכים שימסרו לאחר המועד והש)לא לשלוח בדואר(. 

 
 

 הבהרות:
 לבטל את כל ההצעהוהיא רשאית אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

 להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  או
 

שיש לבצע עפ"י מסמכי הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות 
 המכרז. 

 
 .ביצוע העבודות בפועל, כפוף לקיומם של אישורים תקציביים וקבלת המימון לפרויקט

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י 

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
 

 המינים כאחד.  2-וחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים למסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נ
 

  
 

 עו"ד מודר יונס                                                                                                             
 ראש המועצה  

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 'ב מסמך
 במכרז למשתתפיםותנאים כלליים  הוראות

 

 מסמכי המכרז: .1

 
 .מכרז פרסום על הודעה ך א'מסמ

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 במכרז; להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 המציע; של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 2מסמך ב'  
 מבוטל 3מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה; 4מסמך ב'  
 עסקת עובדים זרים;מינימום וה תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר 5מסמך ב'  
 תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; 6מסמך ב'  
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 7מסמך ב'  
 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין;  8מסמך ב'  
 המועצה; לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 9מסמך ב'  
 רו"חאישור  10מסמך ב'  
 אישור המלצה על ניסיון המציע 11מסמך ב'  
  

 ;המשתתף הצעת נוסח מסמך ג'
  1מסמך ג'  
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 `במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1ד' מסמך  
 אישור על קיום ביטוחים; 2ד' מסמך  
 התחייבות לשמירה על סודיות;  3ד' מסמך  
הצהרה בדבר התחייבות להימנע מניגוד עניינים+ שאלון לאיתור חשש  4ד'  מסמך 

 לניגוד עניינים;
 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום; 5ד' מסמך  
 ;חתימה זכות ואישור בנק חשבון פרטי 6' דמסמך  
   
  

 / ט העבודותהוראות התע"ס מטעם משרד הרווחה להפעלת מועדוניות, המהוות את מפר מסמך ה'
 השירותים

  
 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 60חוזר מנכ"ל מס'  מסמך ו'

  
  .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל

 
המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר 

ברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש המסמכים אשר נמסרו לו עם חו
 י תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.פ-ומתחייב לבצע את עבודתו על

 
 

 ריכוז מועדי המכרז: .2

 :להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז
 

 14/09/2021החל מיום  ועצה פרסום המכרז בעיתונות ובאתר המ
 14/09/2021החל מיום  רכישת המכרז 

 15:00שעה  20/09/2021עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(
 15:00שעה  26/09/2021עד ליום  הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 26/12/2021עד ליום  תוקף ערבות המכרז 
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קול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים המועצה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שי .2.1
הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה 
כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, וישלחו לכל מי שמסר למועצה פרטים במעמד 

המועדים החדשים שיקבעו על  להלן. על 22.1רכישת מסמכי המכרז, הכל בהתאם להוראות סעיף 
ידי המועצה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו לה. להסרת 

מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה , ספק
 .ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי, כלשהי

 
לעיל, כדי לגרוע  2.1ה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף לא יהי .2.2

מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכי המכרז או 
והמשתתפים במכרז יהיו מנועים מושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור , על פי דין

 .לעיל 2.1יות המועצה בהתאם להוראות סעיף שן של זכולמימושן ו/או אי מימו

 

 :ותנאים כללים נושא המכרז .3
 מועצה מקומית ערערה )להלן: "המועצה/הרשות"( מעוניינת לקבל הצעות, להפעלת מועדונית .3.1

 נים ובנות, בשכונת אלדהראת בערערה, וזאת על פי כל ההוראות, הדרישותב -למתבגרים 
 וראות התע"ס שלה –ל פי הוראות תקנות עבודה סוציאלית וההנחיות הכלולות במכרז וע

 וראותמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, המצורפים כמסמך ה' למכרז )להלן: "ה
 "(התע"ס

יום מיום חתימת 30 -המועדונית תופעל ע"י הזוכה, מיד עם בחירת זוכה במכרז, ולא יאוחר מ 
 .החוזה כדין עם הזוכה

 
 ,מסגרת חינוכית / טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים המועדונית מיועדת לספק .3.2

 העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות התע"ס, בכפוף 11-18,לקבוצת מתבגרים בגיל 
 ימים בשבוע. 3להשמות מאושרות ע"י משרד הרווחה, למשך 

 
 במסגרת פעילות המועדונית יקבלו החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם .3.3

 יים והמשפחתיים, העשרה לימודית, חברתית וטיפולית, סיוע בהכנת שיעורי ביתהחברת
 וארוחה חמה. כמו כן יתקיים קשר בין ההורים למדריכי המועדונית ופעילויות לחזוק הקשר

 .המועדונית" / "העבודות" / "השירותים"(בין ההורים לבין המתבגרים )להלן: "
 

 25ית כפופה להוראות התע"ס ולא תעלה על כמות המתבגרים הניתנת להשמה במועדונ .3.4
 15מתבגרים בסה"כ, כאשר מספר המתבגרים המבקרים במקביל במועדונית לא יעלה על 

 מתבגרים בקבוצה. למרות האמור, המועצה איננה מתחייבת לכמות המתבגרים שיאושרו
 להשמה בתוכנית, ולזוכה לא יהיו טענות כלפי המועצה, אם כמות המתבגרים שתאושר

 .בפועל, תפחת מהכמות האמורה לעיל
 

המועדונית מיועדת לפעול בחדר שיוקצה לכך, בבית שכור בשכונת אלדהראת בערערה, בכפוף  .3.5
המפעיל מתחייב לשמור על שלמות ותקינות המקום והוא האחראי  .לחתימת הסכם השכירות

קון כל תקלה או הפעלת המועדונית וכן לטיפול מיידי ותי הבלעדי למניעת מפגעים כלשהם עקב
בטענות ו/או דרישות כלשהם ככל שתהא  המועצהיבוא כלפי  פעילות. המפעיל לאעקב המפגע, 

ויהיה עליו לתאם את כל הסדרת במבנה השכור, בהפעלת המועדונית  מניעה ו/או יתעורר קושי
 , ולשאת בכל הוצאה כספית שתהא כרוכה בכך, ככלמחלקת רווחה השהות והפעילות ישירות מול

 .שתהא
 

 לקבלת אישור לשימוש לחתימת הסכם שכירות,פועלת  המועצהלעיל, מובהר כי  3.5 לענין סעיף .3.6
 רשאית לספק המועצהבמקום, לצורך הפעילות נשוא המכרז. ככל שלא יתקבל אישור כאמור, 

 אתר אחר לצורך הפעילות, ככל שימצא ברשותה אתר מתאים ומאושר, ו/או לבטל את המכרז
 ציא אל הפועל את ההתקשרות עם הזוכה, הכל לפי שיקול דעתה ולמשתתפיו/או לא להו

 .בגין כך המועצההמכרז ו/או הזוכה לא יהיה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי 
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 המפעיל יהיה אחראי לספק את הציוד הנדרש להפעלת המועדונית ואת כל ההפעלות .3.7
 ו', הכל על חשבונו ועל אחריותו ויחולווהחומרים הנדרשים לפעילות, לרבות כ"א, משחקים וכ

 .עליו כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה
 

 ,ם בשבוע, בשעות אחר הצהרים לאחר שעות הלימודים בבית הספרימי 3 המועדונית תופעל .3.8
 הוראות התע"ס. המועדונית תופעל גם בימילובכפוף ( 14:30-19:30) שעות ביום 5 -לא פחות מ

 .ושבועיים בחופש הגדול( חופשת חורף וחופשת אביב,ט חופשה מלימודים )למע
  .בהרכב שעות לפי הוראות התע"ס

 
 ,במסגרת פעילות המועדונית תינתן ארוחה חמה אחת לכל ילד שתכלול: פחמימות, חלבונים .3.9

 .פירות וירקות
 

 למען הסר כל ספק שעות וימי הפעילות במועדונית יהיו בהתאם להנחיות משרד הרווחה ו/או .3.10
 ."ס ובכפוף לשינויים שיחולו בהוראות מעת לעתהתע

 
 ,את השתתפות ההורים, ככל שקיימת כזו , יגבהבמועצהאגף הרווחה  -תשלומי הורים  .3.11

 בהתאם להוראות התע"ס בלבד, המפעיל אינו רשאי לגבות את תשלומי ההורים ואינו זכאי
 .להם

 
 אשר יהיו רשאים במועצה עקב ובקרה יעשו ע"י העו"סים מטעם אגף הרווחהמ -מעקב ובקרה .3.12

 לפקח ולהנחות את המפעיל מעת לעת בנוגע להפעלת המועדונית על מנת שינתן מענה מקצועי
 עביד ביןמ -הולם לצורכי המתבגרים. מובהר כי לא יהיה בכך משום יצירת יחסי עובד 

 . למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו. המפעיל יהיה חייב להישמע להוראות המועצה
 

המשתתף במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית  .3.13
את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו 

 והתקשרות בחוזה. כן חייב לבדוק את כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן.
 

אית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, הרשות תהיה רש .3.14
באיכות הצעתו, בניסיון קודם של המועצה עם המציע ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות 

 ברמה מעולה.
 

ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי  .3.15
 המכרז.

 
בעל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה,  המועצה רשאית .3.16

יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או  60בהודעה מוקדמת של 
טענות , כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על 

ועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור בהסכם ידו בפועל, אם ניתנו, עד למ
 ההתקשרות בין הצדדים.

 
בויותיו על פי מסמכי למרות האמור לעיל , אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחיי  .3.17

המכרז/ההסכם, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה למועצה 
 האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, 

 
 יקף אחריות המפעילה .4

 
 :ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן .4.1.1
 ,המפעיל יהיה אחראי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש במבנה לרבות ניקיון .4.1.2

 לפי והוצאות אחרות בגין תיקון תקלות שנגרמו עקב הפעילות ו/או אחזקת המבנה,
 .הצורך

 2 –מפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי עבור הצוות שפועל במועדונית כמפורט בנספח ד' ה .4.1.3
 .הביטוחים המצורף לחוזה נספח
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 ובלבד שלא המועצההרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות  .4.1.4
 .יהיה בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם

 על שירותים נוספים של מועדוניות ו/או בדומה להם, המופעלים למועצהיע המפעיל יוד .4.1.5
 על ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים

 המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות המתבגרים .4.1.6
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע 

 .הסודיות והגנת הפרטיותשמירת  לחובת
 

 :התמורה .5
 התמורה להפעלת המועדונית מועברת ישירות למפעיל ממשרד הרווחה באמצעות .5.1.1

 על פי תעריפי משרד הרווחה מעת לעת ועל פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד ,הועדות""
 הו תקציב המתקבל ממשרד הרווחה עלז -צורף למכרז. )"הֹוָעָדה" המ 60' הרווחה מס

 שמות המאושרות שנקלטו בפועל. "השמה" הינה החלטה מקצועית שלפי מספר הה
 הגורמים המוסמכים בשירותי הרווחה של הרשות המקומית, חתומה ע"י מנהלת האגף

 ,ומאושרת ע"י משרד הרווחה המועצהלשילוב חברתי של הרשות המקומית וגזבר 
 .(להעניק את ההליך הטיפולי נשוא המכרז לאדם מסוים הנזקק לכך

 
₪  1,206, נכון למועד פרסום המכרז לכל מתבגר בתוכנית, הינו למועצהתעריף הידוע ה .5.1.2

 לחודש מלא. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי באחריות המציעים לברר בעצמם
לפני הגשת ההצעות את התעריפים המשולמים ע"י משרד הרווחה תמורת העבודות 

ם הכרוכים בעבודות נשוא המכרז ולערוך בעצמם את התחשיבים הכלכליי נשוא
, עקב שינוי בתמורה או אם יתברר כי סכום המועצהתתקבל כל טענה כנגד  המכרז, ולא

 .שונה מהאמור לעיל התמורה
 

 הסכום הינו עבור כל ילד שיקבל "הועדה" בפועל ללא תלות במספר מינימאלי של .5.1.3
 נית על פיהועדות. התמורה תכלול את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהפעלת התכ

 .לא תשלם כל תשלום נוסף מעבר לכך והמועצהדרישות המכרז והוראות התע"ס 
 

 לתשומת לב המציעים, התשלום יועבר למפעיל רק בהתאם למספר המתבגרים שיקבלו .5.1.4
 .הועדה" בפועל, ורק בהתאם לתקופת הזמן היחסית של ה"הועדה" לאותו מתבגר"

אינה  המועצהקטנה( מעת לעת. המשרד עשוי לשנות את התעריפים )הגדלה / ה
למקרה של שינוי התעריפים. המפעיל מצהיר כי הוא מודע לכך ומסכים  אחראית

 כאמור, ולא יהיו לו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן בגין כך מראש לשינויים
 

 שרד הרווחה והוא עשוימ –מובהר בזאת כי התעריף נקבע ע"י הגורם המתקצב  .5.1.5
 וכן עשויים לחול שינויים על פי חקיקה חדשה ועל פי שינוייםלהשתנות מעת לעת 

 .במדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 

 התמורה תכלול את כל ההוצאות שיהיו לזוכה בגין ביצוע השירותים והעבודות נשוא .5.1.6
 .המכרז לרבות ציוד, חומרים, כח האדם הנדרש וכיוצ"ב, על פי כל דרישות התע"ס

 
 נה של היקף העבודות, בכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה במכרז עילההגדלה או הקט .5.1.7

 לתביעה להגדלת המחיר שהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר
 במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל המועצהעל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

 .או מספר העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי
 

 :ל מצהיר בזאתהמפעי .6
 

 .כי הוא בעל כישורים וניסיון מתאימים להפעלת המועדונית כאמור במכרז זה .6.1.1
 כי הוא מתחייב להפעיל את המועדונית בכל מספר מתבגרים, גם אם הכמות תהא .6.1.2

 .מהמשוער נמוכה
 רשאית להעביר מועדוניות נוספות להפעלה ע"י גופים שונים שהמועצהידוע למפעיל  .6.1.3

רש ו/או מכרז פומבי להפעלתן ואין במסירת הפעלת המועדונית ולפרסם כל הליך נד
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למסור לזוכה במכרז את הפעלת  המועצהמכרז זה, כדי להטיל חובה על  נשוא
 .הנוספות המועדוניות

 ,כי הוא יהיה האחראי הבלעדי להפעלת המועדונית על כל הכרוך בכך לרבות לשמירה .6.1.4
 .ניקוי ותחזוקת המקום בו תופעל המועדונית

 הוא יהיה אחראי להעסקת עובדים בכמות ובאיכות הנדרשת וכן לפעול על פי החוק כי .6.1.5
 .למניעת העסקת עברייני מין

 
 תקופת ההתקשרות .7

 ודשים מיום חתימתו ע"י מורשי החתימה שלח 36 -תקופת ההסכם עם המפעיל תהא ל .7.1.1
 בי, על פי כל תנאי החוזה ותצא אל הפועל אך ורק בכפוף לקבלת אישור תקציהמועצה

 תקופת" -לפרויקט, ורק למשך פרק הזמן לו ניתן האישור התקציבי כאמור )להלן 
 תהא שמורה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות למועצה "(.ההפעלה

נוספות מעת לעת ובאותם תנאים, ובלבד שסך ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה 
 .נים מיום חתימת החוזהש 5ל יעלה ע לא

מרות שיחתם ההסכם, אין להתחיל בביצוע עבודה ללא קבלת הזמנת מובהר כי ל .7.1.2
פקודת ל 203יף על פי סע המועצהבכתב, חתומה ע"י מורשי החתימה של  עבודה

המורה למפעיל להתחיל בביצוע העבודה. אין לחרוג מתקופת ההפעלה  ,העיריות
אישור העבודה. תקופת ההפעלה תיקבע לפי פרק הזמן לו יינתן ה שתיקבע בהזמנת

 .התקציבי
 לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי המועצהמרות האמור לעיל, רשאית ל .7.1.3

 המועצהיום מראש. השתמשה  60 -גמר בכל עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
 .בזכותה זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו

 
 פיקוח המועצה .8

 לי לגרוע מהוראות התע"ס, נציגי האגף לשילוב חברתי רשאים לבקרבנוסף ומב .8.1.1
 במסגרות, להפעיל פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים הניתנים במועדונית, ולהעביר

  .הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של נותן השירות
 וחהו/או משרד הרו המועצההמשתתף אשר יזכה במכרז יפיק דוחות שונים לפי דרישת  .8.1.2

 ו/או משרד החינוך והם יוגשו מדי חודש בחודשו
 ו/או משרד הרווחה ו/או משרד החינוך, יהיו המועצהדוחות כספיים שיופקו לבקשת  .8.1.3

 .חייבים באישור רואה חשבון
בכל העניינים הקשורים באספקת  המועצההמציע יתחייב להישמע להוראות  .8.1.4

 .כמפורט בדרישות המכרז ו/או בתע"ס השירותים
 
 היגוי: ועדת .9

 ,והזוכה המועצהצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, תוקם ועדת היגוי משותפת עם ל
 אשר תפקח על הליך ביצוע הפעילות ובכלל זה, בחירת כוח האדם לתוכנית. הרכב וועדת

 , נציג הפיקוח במשרדבמועצהציגים עירוניים מטעם אגף הרווחה נ 2 ההיגוי, יהיה
 הרווחה ונציג הזוכה.

 
 יל מתחייב לפעול בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי בכל העניינים הקשורים במתןהמפע .9.1

 .השירותים
 

 ,רשאים להגיש הצעות למכרז זה תאגידים / עמותות הרשומים בישראל, או גורמים פרטיים .9.2
 ף  להשתתפות במכרז זה, מפורטים בסעיהממלאים את כל תנאי הסף לפי מסמך זה. תנאי הסף 

10. 
 

 .ברת ההצעה, ובאמצעות כל שאר המסמכים, כנדרש במכרז זהההצעה תוגש בחו .9.3
 ,במענה למכרז יגיש המציע בין היתר, הצעה כספית להשקעה נוספת ממשאביו לטובת הפרויקט

מעבר לדרישות הכלולות בתע"ס. היקף ההצעה הכספית יבוא לידי ביטוי במסגרת שקלול 
 .לבחירת הזוכה ההצעות
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 כרז, תעשה על פי פרמטרים המשקללים את ההצעה הכספיתבחינת ההצעות של המשתתפים במ .9.4
 של המציע להשתתפות עצמית ממשאביו לטובת הפרויקט, ואת נתוני הניסיון של המציע, כמפורט

 .בסעיף בחינת ההצעות להלן
 

 (:סף תנאי) כדי להשתתף במכרז מוקדמים תנאים .10
 

, ההצעות להגשת האחרון במועד אשר, מציעים ורק אך הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים
 :שלהלן המצטברים התנאים בכל עומדות הצעותיהם

 

 או מורשה  עוסק הינו  וכן, בישראל  כדין  רשום  תאגיד , יחיד אוהינו אישיות משפטית המציע .10.1
 חוק תלהוראו בהתאם רשוםה 1975-"ותשל, מוסף ערך מס בחוק אלה מונחים הגדרת, כר"מלכ
  .1975 -"ותשל, מוסף ערך מס

 
 עסקאות חוק פי-עוסק מורשה / פטור לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק על הינו המציע .10.2

 .1976 -ו"תשל, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מסם, ציבוריי גופים
 

 להוכחת תנאי זה יש לצרף אישור על ניהול ספרים, אישור על שיעור ניכוי מס ותעודת עוסק
 .מורשה

 
מעשי מוכח של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד בעל ניסיון המציע  .10.3

לענין ילדים ו/או נוער.  רהאחרון להגשת ההצעות באספקת שירותים טיפוליים ו/או חינוכיים עבו
 פעילות חינוכית או טיפולית להיקף של ושכלל שירותים –" יםאו טיפולי םייחינוכ שירותיםזה: "

 חודשים לפחות. 10 שנת לימודים או שנמשכהמשתתפים לפחות, ו 10
 

 להוכחת תנאי זה יש לצרף פירוט של התוכנית שהופעלה ע"י המציע, במסמך דף מידע על
 , וכן אישור / המלצה מהגוף הציבורי / הרשות המקומית2המציע, בנוסח המצורף כמסמך ב' 

 .מכרזל 11' באשר הזמין את השירות מהמציע, בנוסח מסמך 
 

המנהל הכללי או  בעל השליטה במציעאו  מציע" משמעותו המציעכי " ,יובהר זהסעיף לעניין 
יובהר כי במקרה  .1968-התשכ"ח ,משמעותו בחוק ניירות ערךכ –. "בעל שליטה" של המציע

שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון 
נהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון להתקיים בבעל השליטה או במ

 .המתקיים בהם יחד
 

צרף הצהרה המציע הינו נעדר קרבה משפחתית הן לחבר מועצה ו/או לעובד מועצה, על המציע ל .10.4
 .9בנוסח המצורף כמסמך ב'

 
המציע מצהיר ומתחייב לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .10.5

 למכרז. 8רף כמסמך ב'להוכחת תנאי זה יש לצרף הצהרה, בנוסח המצו. 2001 -, תשס"אמסויימים
 

 המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים בשנתיים שקדמו להגשת .10.6
 .למכרז 5ב'הצעות. להוכחת תנאי זה יש לצרף תצהיר בנוסח במצורף כמסמך 

 
של  במכרז, בסך הקבוע בנוסח על שמו מותנית יבלת אוטונומית בנקאית ערבותהמציע צירף  .10.7

 להגשת האחרון המועד לאחר יום 90 בתוקף שתהא, ₪( אלףחמשה עשר )במילים: ₪  15,000
 .המכרז בהסכם ההתקשרות הבטחת לשם 26/12/2021ליום  עדהצעות, ו

 
 המציע שילם עבור רכישת המכרז, כאמור במסמך א' לעיל. להוכחת תנאי זה יש לצרף .10.8

 .תא על התשלוםאסמכ
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 סמכים שעל המציע לצרף להצעתו מ .11

 כל המסמכים האמורים להלן חייבים להיות על שם המציע עצמו, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.

צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד
 צורף

כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף של המכרז, כמפורט   .1
 לעיל 4בסעיף 

 

  של שנתיים בהפעלת מסגרות חינוכיות או לימודיות   ןהמציע בעל ניסיו  .1.1
  מבוטל  .1.2
   מבוטל  .1.3
ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז,   .1.4

, להבטחת קיום התחייבויות המציע על פי 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המופיע 
 מכרז זה.

 

  מסמכי ההתאגדות של המציע  .1.5
  מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ריםספ ניהול על אישור  .1.6
  מע"מ לענין מורשה עוסק תעודת  .1.7
  מבוטל.  .1.8

  כשהיא חתומה על ידו. )מסמך ג'(נוסח הצעת המשתתף   .2
  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .3
כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם   .4

   וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.
 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם   .5
 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

  כל מסמך נוסף הנדרש ו/או המוזכר בתנאי המכרז.  .6

 

 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף בנוסף:     .11.1
תעודת התאגדות של החברה וכן אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות  .11.1.1

קשרות בחוזה זה הינן במסגרת סמכויות התאגיד, שמות המנהלים של התאגיד וההת
 4ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד בטופס המצורף כמסמך ב' 

 למכרז.
 

 אם המציע הינו שותפות, יש לצרף בנוסף: .11.2
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות. .11.2.1
 הסכם שותפות. .11.2.2
 בר זכויות החתימה בשם השותפות.אישור  עו"ד או רואה חשבון בד .11.2.3

 

 סדר עדיפויות: .12

 
 . המפעילבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה המחמירה עם 

 

 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .13

 
 טופס הצעת המציע, יציין המציע את הסכום הכספי המוצע על ידו, להשתתפות עצמית .13.1

 ת חיצוניים לטובת הפרויקט לכל שנת פעילותממשאביו הפרטיים, לרבות גיוס כספים ממקורו
 ,(, והצעתו זו תילקח בחשבון בפרמטרים לשקלול הצעות"חודשים( )להלן: "התקציב הנוסף 12)

 .המפורטים בתנאי המכרז
 

 לתשלום כסף בפועלמובהר כי סכום התקציב הנוסף, ככל שיוצע ע"י המציע, הינו התחייבות  .13.2
 באמצעות רכישת טובין ו/או שירותים נוספים, מעברע"י המציע לטובת השקעה בפרויקט, 

 להתחייבויות המפעיל על פי מכרז זה. בוועדת ההיגוי שתוקם במסגרת יישום מכרז זה, תגובש
 תוכנית פעולה לביצוע בפועל של התקציב הנוסף כאמור לעיל, והזוכה יהיה מחוייב לרכוש את
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 למועצהט בוועדת ההיגוי, ולהמציא הטובין / שירותים בסכום התקציב הנוסף, כפי שיוחל
 .קבלות ו/או אסמכתאות המעידות על כך

 
 הגשת ההצעה מהווה התחייבות של המציע למלא אחר כל דרישות התע"ס ודרישות משרד .13.3

 הרווחה הנוגעות לפרויקט, נשוא מכרז זה ללא יוצא מן הכלל
 

על מסמכים שיורדו מאתר הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות  .13.4
 האינטרנט(. 

 
בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל המסמכים  החתומ יאכשהל המציע למלא הצעתו ע .13.5

מעטפה שתימסר בעת רכישת  ההצעה תוכנסוהאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, 
 22/2021מס'  ימסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.  המציע יציין על המעטפה: "מכרז פומב

בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, והיא  ,"להפעלת מועדונית למתבגרים
 .תוכנס על ידי נציג המועצה לתיבת המכרזים במועצה, במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע

 
על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש  .13.6

המכרז, בצורה מסודרת וברורה, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות, פרוטוקול מפגש בתנאי 
 .הבהרות

 
חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנדרש בהתאם לדרישות בסעיפי המכרז  .13.7

 .הרלוונטיים
 

או  הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .13.8
, עלולים להביא לפסילת כאמוראו תוספת תיקון , כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה תנאי

 .ההצעה
 

יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .13.9
יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

והמציע חייב יהיה רתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם ו/או עד לבחי
 .לעשות כן

 
ידי -כל הערה, הסתייגות, או תנאי של המציע, שלא הועלו בהליך ההבהרות של המכרז ואושרו על .13.10

המועצה בכתב במסגרת תשובות הבהרה, לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה, 
 .ה הבלעדי של המועצהלפי שיקול דעת

 
לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי לא ידע או לא הכיר  .13.11

חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה כאמור, ויראו אותו כמי שקיבל 
ול הדעת הבלעדי ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה במכרז. למועצה שיק

 .אם לפסול את הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו
 

די גורם מוסמך המורשה לחייב י-על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז על .13.12
 .את המציע

 
בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.  .13.13

הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות  ,כן-כמו
המקצועיות והאחרות הנדרשים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה 

 .כול כמפורט במסמכי המכרזה -שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 
 

ו כל המידע מנת שיהא ביד-ת, לדעתו, עלעל המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרש .13.14
הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע 

לרבות עיון בכל המסמכים הרלבנטיים למתן הצעה במכרז, בין שצורפו ובין שלא  ,שייאסף על ידו
 .צורפו או לא צורפו במלואם
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אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל  הגיש המציע את הצעתו, רואים .13.15
 .התנאים מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות

 
כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים, אם ניתן כזה,  .13.16

עצה אחריות כלשהי בעניין נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המו
 .זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה

 
כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי  .13.17

אם הסתיים המכרז ובין אם לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין 
 .בוטל

 
כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת  .13.18

 ההצעה
 

 

 ותבנקאי ערבויות .14

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה בתוך יומיים מיום ההודעה על  .14.1
ית אוטונומית, בלתי מותנית לטובת המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקא ,הזכייה

למסמך זה. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה ע"י מורשי  1כמסמך ב' בנוסח המפורט 
שם מבקש ערבות . (₪ אלף חמשה עשרבמילים: )₪  15,000 החתימה כדין של הבנק, על סך של

 .המכרז יהא זהה לשם המציע
 

עד האחרון והסופי להגשת ההצעות במכרז, דהיינו עד יום לאחר המו 90הערבות תעמוד בתוקף  .14.2
והמועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה  26/12/2021ליום 

לא שהזוכה. מציע -או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע
עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף 

 .תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין ובקשר לכך
 

המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע,  .14.3
תיו, וכן במקרה בו פי התחייבויו-כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על

ימים מיום שנדרש לכך או באופן  7להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך  נדרש המציע
שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי 

 .המוקדם
 

מציעים שלא נבחרו להיכלל במאגר ו/או נבחרו להיכלל במאגר אך לא נקשרו עמם בהסכם, ל .14.4
 ., לאחר חתימת הסכמים עם המפעיליםתוחזר הערבות שמסרו

 
ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע  .14.5

פי הצעתו, -ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על
י לגרוע מכל סעד או י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, וזאת בלפ-הכול על, מכל סיבה שהיא

 .1970 -, תשל"א (תרופות בשל הפרת חוזה)י דין ולרבות חוק החוזים פ-זכות הנתונים למועצה על
 

 .המשפטיים בעניינו םמציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכי .14.6
 

 
 
 

 :ביטוחים .15

הסכם,  פי כל דין או-ו עלמבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/א .15.1
כרז, בהיקף שלא יהיה פי דרישות המ-מתחייב המציע הזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף על

המכרז, בנספח מצומצם מהמפורט באישור עריכת הביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
    . 2' ד
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ע"י חברת  על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום .15.2

קבלת הודעת הזכייה. למען הסר ספק ,מובהר בזאת, כי אין צורך ימים מיום  7הביטוח תוך 
)לכלל עובדי הביטוח  .להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים במועד הגשת ההצעה

 .במכרזהמציע הזוכה 
 

 
     שאלות, הבהרות, שינויים, הסתייגויות .16

שאלות טכניות, המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או  סתירה בין מסמכי המציעמצא  .16.1
-ruwayday@araraבמייל: כ"לית המועצה למנ 15:00בשעה  20/09/2021יפנה אותן עד ליום 

ara.muni.il  .חובה על הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך . 
 

שעות לפני המועד האחרון להגשת   48-, עד לכשי המכרזרוהמועצה תעביר תשובות בכתב לכל  .16.2
על המציעים להדפיס , בדואר אלקטרוני או באמצעות הפקס, לפי שיקול דעת המועצה. הצעות

את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד. 
ציע בהארכת מועד להגשת הצעתו ודין איחור בקבלת תשובות או אי קבלתן, לא יזכו את המ

 .הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין
 

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו  את המועצה.רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו  .16.3
 הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. 

 
לעיל, יהיה מנוע  לנדרשאת הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם  משתתף שלא יעביר .16.4

 לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב. 
 

י המועד האחרון שעות לפנ 24 -מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ .16.5
נויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח להגשת ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שי

לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 
הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. באחריותו 

וי תנאי המכרז, אשר יפורסמו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המועצה בקשר לשינ
באמצעות דוא"ל או בפקס בהתאם לפרטי המציע, כפי שנרשמו בעת רכישת חוברת המכרז 

. המציע ו/או הזוכה (פרסומים מהותיים יפורסמו גם באתר הבית של המועצה ו/או בעיתונות)
תנאי מתנאי מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי ב

 .המכרז
 

כל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ב .16.6
בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות, יגבר מסמך ההבהרות האחרון  .ההבהרות

 .שפורסם
 

ו כל בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/א .16.7
 :הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי

 
 .לפסול את מסמכי המכרז .16.7.1
 .לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן .16.7.2
 .לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד .16.7.3
ן כדי לשנות את מחיר לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקו .16.7.4

 .ההצעה ו/או פרט מהותי בה
 

ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה. אם  .16.8
תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית 

ם הצעתו ידי המציע, א-הוגשה עלהמועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר 
 .הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה

 
 



24/2021מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית   
להפעלת מועדונית למתבגרים )נוער( ערערה מכרז   

 
 

וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  13עמוד  
 

                                    

 

 פתיחת ההצעות: .17

פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה לרוכשי  .17.1
 .המכרז בכתב מראש

 
רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות  .17.2

 .במסגרת המכרז שהוגשו
 

 :המפעיל או המפעילים ובחירת  בחינת ההצעות .18

 :שלבים ניבדיקת ההצעות תעשה בש .18.1
. רק (ףסעמידה בתנאי )בחינת עמידה בתנאים המקדימים להגשת הצעות  -שלב א'  .18.1.1

ידי צוות -הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף הנדרשים המפורטים דלעיל תוערכנה על
  .בדיקה שתסמיך וועדת המכרזים

 רשאית, אך לא חייבת, לבקש מהמציע להשלים מסמכים להוכחת עמידתו המועצה
 בתנאי הסף, כפוף להוראות כל דין

 
על כל מפעיל להגיש במסגרת הצעתו תכנית הפעלה מוצעת מפורטת,  -(איכות)שלב ב'  .18.1.2

 אשר תנוקד בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלת הניקוד. 
 

סמך בידי ידי צוות שיו-נית ההפעלה ומשקולות שיבחנו ויוערכו עללהלן פירוט אמות מידה להערכת תכ
 :וועדת המכרזים

 
 ת :אמות מידה לניקוד ההצעו .18.2

 
משקל  אמות המידה

 בנקודות
 

 ים/חינוכיבאספקת שירותים ניסיון המציע 
, ציבורי רשות מקומית/גוף עבור יםטיפולי
 .האחרונות  השנים 5 במהלך

 
 או חינוכיתת פעילו –"שירותיםלענין זה: "

לפחות ונמשכה  ילדים 10שכללה  טיפולית,
או  ודשיםח 10 -לתקופה של כ לפחות

 .לשנת לימודים בחפיפה
 

זה חובה על  על מנת לקבל ניקוד בפרמטר
 אישורים ו/או אסמכתאות המציע לצרף

בהתאם,  מטעם המוסדות הציבוריים
 מהפרויקטים ו/או אחד המעידים על כל

 טיפוליות שהפעיל, /המסגרות החינוכיות

 .11 המצורף כמסמך ב' בנוסח

כל פרויקט שבוצע ע"י המציע  נקודות 50
האחרונות עבור  שניםה 5ך במהל

, גוף ציבורי או רשות מקומית
לקח בחשבון לצורך הניקוד יי

 2ב'במסמך  ובלבד שהוא פורט
 11ב'  באישורים והוזכר במפורש

מטעם הרשות המקומית / הגוף 
 .הציבורי

 שהיקף התכניות/המציע 
על ידו הינו  הפרויקטים שבוצעו

יותר מבין המציעים יקבל ב הגבוה
מירב הנקודות בפרמטר זה,  את

נוקדו באופן יחסי ם יהמציעי ויתר
 למציע זה

 

 -היקף המחזור הכספי של המציע בסה"כ ל
לקבלת . 2019, 2018, 2017: השנים 3

חובה לצרף אישור  ,הניקוד בפרמטר זה
מסמך ב'  המציע המעיד על כךרו"ח מטעם 

10 

המציע בעל המחזור הכספי הגבוה  נקודות 10
את מירב הנקודות  ביותר יקבל

 בפרמטר זה, ויתר המציעים
 ינוקדו באופן יחסי למציע זה

לטובת  סכום התקציב הנוסף שהוצע
 ל המציעו שהפרויקט, ממשאבי

המציע שיגיש את ההצעה הגבוהה  נקודות 40
יקבל את מירב  בפרמטר זה ביותר

ההצעות תנוקדנה  יתר הנקודות.
 .באופן יחסי למציע זה

 
 

 עיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזיםל 18.2ק מבלי לגרוע מכלליות האמור בס" .18.3
 שאית הועדה לשקולדה"( רהוע" או "ועדת המכרזים" לבחירת הזוכה )להלן המועצהמטעם 

 :ם המפורטים להלןבין היתר, את הפרמטרי, במקרים מיוחדים



24/2021מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית   
להפעלת מועדונית למתבגרים )נוער( ערערה מכרז   

 
 

וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  14עמוד  
 

                                    

 

המוניטין והניסיון של המשתתף בקשר לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות  .18.3.1
 ;ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים אחרות

 חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים .18.3.2
 ;ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם

 .עם המשתתף )ככל שקיים( ו/או של כל רשות אחרת המועצהודם של ניסיון ק .18.3.3
כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות נשוא  .18.3.4

 .במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז המכרז
 ,רשאית בנסיבות מיוחדות ובכפוף לנימוקים מיוחדים, לדחות הצעה של מציעהמועצה  .18.3.5

ו תקבל את הניקוד הגבוה ביותר מבין ההצעות, אם לא ביצע בעבר אף אם הצעת
לשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול  עבודתו

מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של  דעתה, ו/או אם
ועדה בין היתר בכל בהתחייבויותיו, באופן שאינו מניח את דעתה של הו המציע לעמוד

התנאים הסוציאליים לעובדים המפעילים את הפעילות הנדרשת, ו/או  הנוגע לתשלום
אופי עסקיו של המציע אינם מתאימים למתן השירות נשוא המכרז וזאת  אם מצאה כי

שהוועדה תציג את טענותיה בפני המציע ותיתן לו הזדמנות לטעון את  בכפוף לכך
 .ש כאמור לעילביחס לחש ,טענותיו בענין

 שמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם, בכדילמועצה נ .18.4
 רשאית לבקר במסגרות, אותם מפעיל המציע לצורך המועצהלקבל הבהרות להצעתם, כמו כן 

 .אימות העובדות שנרשמו בהצעה ולצורך התרשמות מהם, הכל בכפוף להוראות הדין
 .קבוע זוכה/ים, אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאיםרשאית שלא ל המועצה .18.5
 על פי כל דין המועצהאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות  .18.6
 .רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות המכרז ותנאיו המועצה .18.7
 , שומרת לעצמההמועצהמקרה שתוגשנה הצעות זהות, שתהיינה רלוונטיות לבחירה ע"י ב .18.8

 את הזכות לערוך הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל עצההמו
 .למועצהזכות אחרת העומדת 

 ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה .18.9
 .קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

 מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר פתיחתשומרת לעצמה את הזכות לדרוש המועצה  .18.10
 ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים

 .ימים מיום הדרישה או תוך פרק זמן אחר עליו תחליט וועדת המכרזים3 הנדרשים בתוך
 ימסרוהועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר  .18.11

 .לה לפי דרישתה
 ,אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה .18.12

 .רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה
 משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך בדואר רשום לאחר חתימת .18.13

 החוזה עם הזוכה במכרז
 

 ות המציעהצהר .19

 
 המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו .19.1

 .ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם
 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים .19.2

 .תקבל לאחר הגשת הצעת המציעכלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא ת
 המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות .19.3

 .במכרז יחולו עליו
 .מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא המועצההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין  .19.4
 ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את .19.5

 .המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים
 המציע מצהיר כי קרא את הוראות התע"ס, החוזה ונספחיו וכי ידועים וברורים לו התנאים .19.6

 ,הנדרשים בתע"ס, בכרטיס הפרוייקט ובחוזה ונספחיו וכי הוא בעל הידע, היכולת, הכישורים
 ש על מנת לספק את השירותים הנדרשים על פיהאמצעים, העובדים המקצועיים וכל הנדר

 .המכרז
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 ,המציע יתחייב למתן שירות מלא, בכפוף למודל כח האדם והדרישות להפעלת המועדונית .19.7
 .ובהתאם לכל הנדרש בהוראות התע"ס נשוא מכרז זה וכל הוראות משרדי הרווחה יחייבו בענין

 דרשים, כולל אחריות על העובדיםהמפעיל יהיה האחראי הבלעדי לביצועם של כל השירותים הנ
 .והקבלנים מטעמו

 המציע יתחייב, כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים במועדים, בהיקף .19.8
 .דו במענה לכל הדרישות של התע"ס נשוא מכרז זהי-ובאיכות, המוצעים על

 שירות מטעמו מתחייבים למלא את כל דרישות הסודיות, הביטחוןה-המציע וכל נותני .19.9
 ולחתום על כל המסמכים הדרושים, בהקשר זה, וכמפורט, 5ואבטחת המידע, כמפורט בנספח ד'

 .בהסכם
 בחתימתו על חוברת ההצעה, המציע מצהיר באופן מפורש ומתחייב לכל אחת מהדרישות .19.10

 .שבמכרז, החוזה והמפרט והוראות התע"ס
 

 ההסכם על חתימה אי, המכרז ביטול .20

 
 מאלה אחד כל לעשות תהזכו את לעצמה שומרת המועצה

 
לבטל את הליך בכל שלב שהוא, מכל סיבה, לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הסבר למשתתפים  .20.1

 ובכלל. למשתתפים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 

 .שהיא הצעה אף לקבל לא .20.2
 

 :הבאים במקרים השירות את לספק שנבחר מפעיל של בחירתו את לבטל .20.3
הנאה  טובת או שוחד, מענק, דורון הציע או/ו נתן מטעמו מי או מפעיל התברר, כי .20.3.1

 .המכרז עם כלשהי בקשר
 

לא  שהמפעיל או נכונה אינה במכרז שניתנה המפעיל של כלשהי הצהרה התברר, כי .20.3.2
בחירתו  על המועצה, להשפיע בה, לדעת היה מהותית, אשר עובדה גילה למועצה

 .השירות אספקת
 

מוקדם  תנאי מהווה שקיומן המכרז במסמכי הקבועות תההוראו לפי פעל לא המפעיל .20.3.3
בו  שחזר או ידיו על השירות למתן או/ו עימו ההפעלה הסכם על המועצה לחתימת

שהפר  או הצעתו את לקיים מסוגל אינו שנתגלה, כי או הצעתו את ומבקש לבטל
 .הפעלה יסודית בהסכם התחייבות

 
למתן  שנבחרו המפעילים או/ו יםהמציע את תזכה לא המועצה של כאמור פעולה כל .20.3.4

 .כלשהו כספי החזר או פיצוי, שיפוי ישירות בכל
 

ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים ו/או בקבלת אישורים נוספים.  .20.3.5
המועצה רשאית בכל שלב לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים 

ו/או דרישה ו/או תביעה  תקציביים ו/או אחרים , ולמשתתפים לא תהיה כל טענה
 בשל כך.

 
 

 הודעות ונציגות  .21

בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  .21.1
הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

שור במכרז זה תעמוד המועצה בקשר של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה. בכל הק
עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל 

  .הפרטים הנזכרים שם
 

 22.1כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  .21.2
שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד  72ר חשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבו, תילעיל

הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי 
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חשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר יעיל, תל 22.1 המציע, כאמור בסעיף
 .שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר

 
 בכבוד רב, 

  
 ד מודר יונסעו" 

 ראש המועצה 
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 1מסמך ב' 
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

)להלן: ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: ____________________________ לפי בקשת  .1
 אלף חמשה עשר :)במילים₪  15,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ( אנו"הנערב"

)להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, ₪(, 
 .מועדונית למתבגריםלהפעלת  24/2021 מספר  פומבי מכרזבו השתתפותעם שתדרשו מאת הנערב בקשר 

 

ות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה סכום  הערב .2
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

 .15/08/2021שהתפרסם בתאריך  2021 יולי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש המדד היסודי" .א

קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות  " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסםהמדד החדש" .ב
 זו.

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות יחושבו כדלקמן:

כפלת מסכום השווה לבאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה 
 .ייסודהמחולק במדד החילוט בסכום החדש למדד היסודי מדד ההפרש בין ה

נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  מדד היסודימ יהיה נמוךאם המדד החדש 
 .ללא כל הפרשי הצמדה

 

ימי עסקים, מקבלת דרישתכם  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3
הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם 

ו לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום כל חובה להוכיח א
 הערבות מאת הנערב.

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום, כאמור בסעיף  .4
תכם שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דע

 הבלעדי.
 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת, )כולל( בלבד,  26/12/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף תודיעו לנו על הארכתה. אלא אם כן 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל., __________ כתובת ________ 
 

 .להסבהאו יתנת להעברה ערבות זו אינה נ .6
 
      

 בכבוד רב,
 ____ בנק
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 2 'ב מסמך
 דף מידע על המציע

 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 :24/2021להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס'  .א
 

 מענה המציע )חובה( נושא ד"מס

  שם המציע: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  קס:פ .5

  שם איש הקשר*: .6

  טלפון איש הקשר: .7

כתובת דוא"ל של איש  .8

 הקשר:

 

  שנת יסוד: .9

 שנות ותק בתחום שנות ותק בתאגיד שם בעלי המניות: .10

   

   

   

 שנות ותק בתחום שנות ותק בתאגיד שם שמות מנהלים בכירים: .11

   

   

   

של תיאור הפעילות  .12

 המציע:

 

שמות אנשי המפתח אצל  .16

 המציע ותפקידם:

 שנות ותק  תפקיד שם
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 ט העבודות שבוצעו ע"י המציע פירו .ב
 הנני מצהיר

 
 

 תקופה
 ת. התחלה

 

איש קשר ופרטי  תיאור הפרויקט  ת. סיום
 התקשרות

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    

    

    

    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 ציעחתימת המ  תאריך
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 3 'ב מסמך

 
 
 

 מבוטל
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 4מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 פות רשומה יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שות
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


 הפרטים מאשרהמציע"( "  -אני עו"ד של __________________   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן 

 :המציע הגוף לגבי הבאים
 

מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 __________ ת.ז. ____________________גב' / מר  _______
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי  .2
 מחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.ה
 

 המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו מסמכי תימהלהלן דוגמה/אות של הח .3
 :המכרז


___________________________ 

 
___________________________

 

שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .4



י מסמכי ההתאגדות שלו וביצוע התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפ .5
העבודות / השירותים נשוא מכרז זה, הן במסגרת סמכויותיו התאגיד המציע.

 
 להרשאות החתומים אסמכתאות או/ו החברה תקנון או/ו המניות בעלי אסיפת של פרוטוקול לצרף הנני

 .האמור באישורי וליתר החברה של הפעילות לתחומי וכן החברה מטעם במכרז ההצעה על
 


 ____________________ ________________________ 

 שם עוה"ד, מס' רשיון,  תאריך 
 חתימה וחותמת                                                                                            
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 5מסמך ב' 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

 תצהיר
 ר זה :בתצהי 

 
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":

 )להלן:"חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  :   "בעל שליטה"
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין"   :

 ניהול ציבוריים )אכיפת גופים סקאותע לחוק ב)א(2כמשמעותה בסעיף  "בעל זיקה":
 כדין(,  זרים עובדים והעסקת מינימום מס, שכר חובות חשבונות, תשלום

 1976 -ו"התשל
 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה"      :

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז   "חוק שכר מינימום":
"חוק עובדים זרים": 

  
ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א  חוק עובדים זרים

. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( 1991
 .1991התשנ"א 

 
אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ במציע במכרז 

כי לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ו, ב'-'צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים אלהפעלת 
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 
להלן: ( המועצה  עם להתקשר המבקש הגוף שהוא _________________ בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 "(.וףהג"
 

 משבצת הנכונה:ב Xלמילוי ולסימון  .2
 

 העסקה זרים )איסור עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעולא  ואלי זיקה ובעל הגוף 
 .1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא

 
 חוק לפי בלבד עבירות בשתי או אחת בעבירה חלוט דין בפסק הורשע אליו זיקה בעל או הגוף 

 או חוק 1991 -הוגנים(, התשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא סקההע זרים )איסור עובדים עסקאות
 .1987 -התשמ"ז ,מינימום שכר

 
 משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו זיקה בעל או שהגוף במשבצת הנכונה: במקרה Xלמילוי ולסימון  .3

 וא -1991 א"הוגנים(, התשנ תנאים והבטחת כדין שלא העסקה זרים )איסור עובדים חוק לפי עבירות
 :1987 -ז"שכר מינימום, התשמ חוק

 
 מועד להלן: "( בחוק כהגדרתו ההתקשרות למועד שקדמה בשנה הייתה לא האחרונה ההרשעה

 ההתקשרות"(.
 

 ההתקשרות. למועד שקדמה בשנה הייתה האחרונה הרשעה 
 

 31  יום אחרי שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק כהרשעה הרשעה החוק, הוגדרה לצורכי כי לי ידוע .4
 .2002 באוקטובר 

 
 .שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת זה .5

 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא 
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים את לומר ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 .אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניהקבועים בחוק, 
 

                                                                                          ____________ 
 ורך דיןע                                                                                                 
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וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  23עמוד  
 

                                    

 

 6מסמך ב' 
 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי עבודה דיני קיום תצהיר

 
 לכבוד

 המקומית המועצה
 

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

 

 

המבקש  הגוף שהוא המציע"(בשם ______________________ )להלן: " זה תצהיר נותן הנני .1
 24/2021מס' מכרז פרסום בעקבות"המועצה"( עארה ערערה )להלן:  המקומית המועצה עם להתקשר
 .יעהמצ בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני המכרז"(. להלן: "

 

 
 עסקאות ב' לחוק2בסעיף  גדרתם"עבירה" כה -זיקה" ו המונחים "בעל של זה, משמעותם בתצהירי .2

 עם סקהלע תנאי – עבודה דיני הכותרת "קיום )להלן: "החוק"( תחת 1976 -ו"ציבוריים, התשל גופים
 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה כי ת/מאשר גוף ציבורי". אני

 
 

 דין בפסק הורשע לא המציע ב לחוק(2בסעיף  ההתקשרות )כהגדרתו למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .3
 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט

 יום לאחר נעברש, 1987 -ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או -1991 א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת
 חלוט דין בפסק הורשעו, לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו אליו זיקה בעל או המציע לחלופין או 01/01/2014

 שכר חוק פיל או -1991 א"התשנ ,זרים עובדים חוק י"עפ עבירה – זה לעניין עבירה (עבירות משתי ביותר
 ,במכרז הצעות להגשת האחרון במועד אולם, 01/01/2014יום  לאחר בר, שנע1987-ז"התשמ, מינימום

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה

 

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .4
 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 אישור
 

 אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא
ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 
 
 

                                                                                          ____________ 
 ורך דיןע                                                                                                 
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וחותמת המציע נקרא, חתימה 
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 7 'ב מסמך
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
החוזה,  תקופת בכל לקיים מתחייב הנדרשים, הריני השירותים את לספק זה במסגרת מכרזככל שאבחר 

העבודה  חוקי בכל האמור זה, את חוזה לפי השירותים את לספק מנת ועל ידי על העובדים שיועסקולגבי 
החלים  הקיבוציים ההסכמים הוראות בתוקף, בכל שיהיו העתידיים חוקי העבודה ובכל להלן המפורטים

על  הוצאוש ההרחבה צווי לרבות יתוקנו או/שייחתמו ו ההסכמים העתידיים, ככל ובכל כמעסיק המציע על
  .אלה הסכמים פי
 

 1945 (הודעה( יד משלוח ומחלות תאונות פקודת
 1946 בעבודה הבטיחות פקודת

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א
 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1953 חוק החניכות, תשי"ג

 1953 חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1954 חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1954 ד"העבודה, תשי על הפיקוח ארגון חוק

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו

 1958 חוק הגנת השכר, תשי"ח
 1959 חוק שירות התעסוקה, תש"יט

 1963 חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג
 1967 ז"חירום, תשכ בשעת עבודה שירות חוק

 1995 אומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי(חוק הביטוח הל
 1957 חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 1976 חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1987 חוק שכר מינימום, תשמ"ז
 1988 חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991 א"כדין(, תשנ שלא זרים )העסקה עובדים חוק
 1996 ואדם, תשנ" כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק

התקין(,  במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות עובדים )חשיפת על הגנה א לחוק5סעיף 
 תשנ"ז

1997 

 1998 מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון חוק' ד פרק
 1998 מינית, תשנ"ח הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף
 2000 גנטי, תשס"א   מידע לחוק 29 סעיף

 2001 הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות חוק חובת
 2002 תשס"ב עבודה(,  תנאיד )לעוב הודעה חוק
 2006 חירום, תשס"ו בשעת עובדים על הגנה חוק

 2001 חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 ר רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.אישו

 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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וחותמת המציע נקרא, חתימה 
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 8 'ב מסמך
  מין עברייני של העסקה למניעת חוק תצהיר לעניין

 2001 - א"במוסדות מסויימים, התשס
 

 
 
 
 ________________כ  המשמש ____________ ז"הח"מ _____________________ ת אני .1

כי  מצהיר בזאת )להלן: "המציע"(  22/2021במכרז  ________________, המציעה______בחברת
חלוט  דין בפסק הורשעו אשר ייספקו את השירות למוסדות השונים, לא מעובדיו מי או/ו המציע

, כאמור 352סעיף  למעט 1977 ז"העונשין, תשל בחוק 'י ה' לפרק סימן או כל  עבירה לפי מין בעבירת
 .2001 –א "התשס במוסדות מסויימים, מין עברייני של העסקה למניעת בחוק

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3
 

   
נ   
   
  

 ________________ 
 המצהיר חתימת 

 

 

 
 אישור

 
ני הח"מ עו"ד ______________ , בכתובת___________, מאשר בזאת כי ביום _____ התייצב/ו בפניי א

 תוכן שהסברתי את ולאחר________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני, 
 .בפניי עליה דלעיל וחתם/מו ההצהרה נכונות את ההצהרה, אישר/ו

 
 

 ________________ 
 תימת עו"ד ח 
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 9מסמך ב' 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 

 לכבוד
 ערערהמועצה מקומית 

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הסעיפים הבאים:  הביאה לידיעתי את הוראות ערערההנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  . )א(א103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה   

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ין זה, "קרוב" יעם המועצה; לענלעסקה 

 
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)12כלל  .1.2 

 המקומיות הקובע: 
ה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר מועצה"  "חבר המועצה לא יהי  

ראה הגדרות "בעל שליטה" )ועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מ -
 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 

 
 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 

או  ונסוכ, זוגו בן ידי על ולא בעצמו לא, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה "לא                
 בשמה,". או למענה, המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק כל, שותפו

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
 

ק העולה על עשרה אחוזים בהונו אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חל .2.2
 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .3

 י הצהרה לא נכונה.או אם מסרת
 
 אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 
המועצות  צול (3. )ב()א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

שור שר הפנים רשאית להתיר מחבריה ובאי 2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות )א(
 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א )א( לצו המועצות המקומיות 103התקשרות לפי סעיף 

 
 

  :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
 

 
 אישור

 
מר ____________ נושא  אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני

ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

  _____________________ 
 עורך דין   
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 49מתוך  27עמוד  
 

                                    

 

 10ב'  מסמך
 אישור רו"ח

 
 ניתן להגיש ע"ג דף לוגו של רו"ח

 
 לכבוד

 קומית ערערהמועצה מ
_________________ 

 שלום רב,   
 הנדון: אישור על מחזור כספי                                               

                                                            _________________ 
 

של  24/2021פומבי מס'  אני משמש רו"ח של ______________________________ המציע/ה במכרז
 מועצה מקומית ערערה.

 
 הריני לאשר כי המחזור הכספי של המציע /ה הינו : 

 
 __________________ ₪  2017לשנת 

 
 

 __________________ ₪  2018לשנת 
 
 

 __________________ ₪  2019לשנת 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________  תאריך: ________________ 
 חותמת רו"ח חתימה +  
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 11 'ב מסמך
  המלצה על ניסיון המציע/אישור 

 .ניתן לצרף אישור ע"ג דף מטעם המאשר/ הממליץ ובלבד שיכלול את כל הנתונים בהתאם למסמך זה 
 .יש לצרף אישור נפרד מכל גוף ממליץ 
 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 שלום רב, 

 יסיון עם המציע _______________ הנדון:  אישור נ  
 

 הריני לאשר כי המציע : __________________, סיפק לנו שירותים כמפורט להלן:
 
 

תקופת מתן השירות מתאריך 
 עד תאריך

 כמות משתתפים תיאור הפרויקט/ התוכנית

   

   

   

   

   

   

 
 

 _________________________ חוות דעת על השירותים: _______________________________
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 פירטי המאשר וחתימתו
 
 

 _____ המפקיד:______________  שם המאשר : _________________
 
 
 
 

 חתימה:____________________  טלפון:_____________________
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 ג' מסמך
 הצעת המשתתף 

 
 

 תאריך: ____________
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 

 

  24/2021הנדון: הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 

 להפעלת מועדונית למתבגרים בשכונת אלדהראת בערערה

 

מועדונית למתבגרים בשכונת אלדהראת להפעלת  24/2021את מסמכי מכרז לאחר שעיינו ובדקנו  .1

אחר שבדקנו את השירותים הנדרשים, עבור מועצה מקומית ערערה, על כל תנאיו ונספחיו ול בערערה,

על פי הוראות התע"ס, כולל האמצעים וכח האדם הנדרשים מאיתנו לצורך הפעלת המועדונית המוצעת 

התנאים שבדקנו את לאחר להשתתפות במכרז, ולהתקשרות עם המועצה ו על ידנו, לרבות התנאים

 , הננו מציעים לספק למועצהוהדרישות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשיורתים האמורים

במלואן, על פי כל תנאי  ערערה את השירותים המפורטים במסמכי המכרז והחוזה עארה מקומית

והחוזה ועל פי  "ל משרד הרווחה ו/או כל הנחיות רגולטור מחייב,, הוראות התע"ס, חוזרי מנכהמכרז

 .כל דין

 בהגשת הצעה זו, הננו מצהירים ומתחייבים כי ביכולתנו למלא אחר כל דרישות התע"ס .2

 המפורסמות ע"י משרד הרווחה, המצורפים למכרז וכפי שיעודכנו מעת לעת, וכן לפי כל הוראות

 .ת כל דרישות המכרז והחוזהגורם מחייב, ללא יוצא הכלל, לרבו

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן על פי על פי הצעה כספית להשתתפות עצמית ממשאבי המציע לטובת .3

 הפרויקט, וכן פרמטרים נוספים על פי המשקולות שנקבעו בתנאי המכרז

 

 ,חודשים( 12לכל שנת פעילות ) ₪ הננו מציעים להוסיף ממשאבינו סכום כספי של ______________ 

 וזאת באמצעות רכישת מוצרים ו/או שירותים נוספים מעבר לדרישות של הוראות התע"ס ושל מכרז

 .זה, על פי החלטת וועדת ההיגוי שתופעל במסגרת התוכנית

 .סכום ההשתתפות הכספית שיוצע לעיל, ישוקלל בפרמטרים לשקלול הצעות

 ון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותיהצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיק

 כאמור דלעיל

  

 חתימת המציע: ______________    תאריך: ________________

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 

 וחתמו על הצעה זו בפני. התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע 

  חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________
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 ד' מסמך

 הסכם

 

 שנערך ונחתם ב __________________ ביום _____________

 

 500206370המועצה המקומית עארה ערערה, ח.פ. 

 מודר יונסע"י ראש המועצה, 

 _________________________גזבר המעצה, 

 04-6352595, פקס: 077-3624300טלפון: 

 ("המועצה" / "המזמין" –)להלן 

 מצד אחד

 לבין

 השם ___________________ ת.ז. / ח.פ. ________________

 הכתובת _________________________________________

 טלפון: __________________; פקס:___________________

 דוא"ל: ____________________________

 מצעות מורשי החתימה מטעמו:בא

 ______ ת.ז. ________________. ________1 

 ________ ת.ז. ________________. ______2 

 ("המפעיל" –)להלן 

 מצד שני

( להזמנת הצעות המכרז"" –)להלן  24/2021ס' פרסמה מכרז פומבי מ והמועצה הואיל

ו למכרז, עיל הגיש הצעת(; והמפ"השירותים" -)להלן מועדונית למתבגריםלהפעלת 

וראש המועצה אישר  הזוכה. המפעיל כהצעה המליצה על הצעתו של וועדת המכרזים 

 את הצעת ועדת המכרזים.

קת , כולל העסהפעלת מועדונית למתבגריםברצון המועצה להזמין מהמפעיל שירותי ו והואיל

פעיל מעונין והוראות חוזה זה, והמכוח אדם בהתאם לתנאי המכרז והרואות התע"ס, 

לתת למועצה שירותים והצטיידות שצוינו לעיל ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז כאמור.
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והמפעיל מתחייב לפעול בכל הנוגע לאספקת השירותים על פי הסכם זה, בתמורה  והואיל

 ובמועדים הקבועים בו; 

 

 ן:כדלקמ הצדדים בין והוסכם ותנהר, ההוצה לפיכך

 כללי .1

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו זהלחו המבוא .1.1

 .ההסכם לפרשנות ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו לסעיפים והחלוקה ההסכם כותרות .1.2

  המכרז על נספחיהם מהווים חלק מלתי נפרד מהסכם זה. מסמכי .1.3

 הגדרות ופרשנות .2

המפורטים חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות 

 :אחרת אלא אם כן מחייב הקשר הדבריםן, דלהל בטור השמאלי

מועצה מקומית ערערה באמצעות מורשי החתימה מטעמה, ראש המועצה וגזבר  –"המועצה"

 המועצה.

 . מועדונית למתבגריםלהפעלת  24/2021מס'  מכרז פומבי –"המכרז" 

 כרז המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. פירושו, חוזה / הסכם זה ונספחיו ומסמכי המ – "החוזה"

מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית  – "מדד"

  .15/08/2021הידוע ביום   2021 יולילסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד 

התע"ס מטעם משרד  על פי הנחיות אלדהראתהפעלת מועדונית למתבגרים בשכונת  –"השירותים" 

 ה והשירותים החברתיים כמפורט בחוזה ובמכרזהרווח

"המבצע"/ 

 –"המפעיל"

המוסמכים ולרבות כל מי שפועל  ומורשי, ושלוחי, ועובדיל, לרבות  נציגי המפעי

 ם;רותיימטעמו בביצוע הש בשמו או

 ועדה מקצועית, אשר תקבע את ההתנהלות הנדרשת, תפקח על הפעילות נשוא -"ועדת היגוי"
ת החלטות הנדרשות לביצוע הפעילות, ובכלל זה בחירת כוח המכרז ותקבל א

 האדם לתוכנית

, נציג במועצהנציגים עירוניים מטעם אגף הרווחה 2 הרכב וועדת ההיגוי, יהיה

 .הרווחה ונציג הזוכה במשרד הפיקוח

 מהות ההתקשרות .3

, מועצהל הרשות מוסרת בזה למבצע והמפעיל מקבל על עצמו לספק את מלוא העבודות הנדרשות .3.1

 כפוף לאישור התקציב להפעלת המועדונית ועל פי מספר ההשמות שתהיינה מאושרות

ע"י משרד הרווחה ובכפוף להוצאת הזמנה/ות עבודה חתומה/ות כדין ע"י וראש המועצה, 

וגזבר המועצה שישלחו למפעיל, בה/ן יהיה רשום המועד המאושר לביצוע העבודה וכן  מנכ"לית

 )להלן: "הזמנת עבודה"(. ההשמות המאושרות כמות

 כל התחייבויות המפעיל הינן כמפורט בדרישות המכרז, לרבות פירוט העבודות הנדרשות .3.2

 בהוראות התע"ס המצורפות כמסמך ה' למכרז ו/או כל הוראה אחרת שתבוא במקומן, הכל על

 המועצהלעת על פי צרכי  פי תנאי המכרז וכן כל שירות רלוונטי שיידרש מעת
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 עילהצהרות המפ .4

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

 כי הוא בדק היטב את כל תנאי המכרז, החוזה, וכל הנדרש בתע"ס לביצוע העבודות נשוא .4.1

 המכרז, וכי עומד לרשותו כח אדם מתאים ומיומן לשם הוצאתן לפועל של העבודות ושל כל

 ,ברשותו הידעהתחייבויותיו על פי הסכם זה, במסגרת לוח הזמנים הנדרש, וכי המפעיל מסוגל ו

 הכישורים והמיומנות הדרושה לביצוע השירותים ברמה מקצועית טובה ביותר והוא יהא

 אחראי כלפי הרשות לטיב השירות שינתן על ידו עפ"י חוזה זה ועל פי הוראות התע"ס ומשרד

 .הרווחה

כר במבנה שנשכי הוא מתחייב להחזיק, לשמור היטב על האתר שנמסר לו לצורך ביצוע העבודות  .4.2

לכך, לאורך כל תקופת ההתקשרות עם  , ו/או כל אתר אחר אשר ייועדבשכונת אלדהראת

  .על פי חוזה זה המועצה

כי הינו בקיא בכל הדינים, הדרישות וההנחיות נשוא המכרז, לרבות דרישות משרד הרווחה  .4.3

 והשירותים החברתיים ומשרד החינוך.

 המקצועית ביותר ינתנו על ידו ברמההמפעיל מצהיר בזאת כי השירותים נשוא הסכם זה י .4.4

המכרז,  באמצעות אנשי מקצוע איכותיים ומקצועיים, בעלי ידע וניסיון בתחום השירותים נשוא

 ויספק את הציוד המתאים, בכפוף לכל דין ובכפוף לשמירה על כל הכללים והדינים
 .המתחייבים

 אין ולא יווצרו כל יחסי עובד ההמועצהמפעיל מצהיר כי בינו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ובין  .4.5
 הינו קבלן עצמאי המועצהמעביד. המפעיל מצהיר כי הוא בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין 

 .לכל דבר וענין

המפעיל מתחייב ליתן דיווחים שוטפים למנהל ולמפקח וכן למשרד הרווחה בתדירות לפי  .4.6

 ישתם, עם כל דרישה כאמורהדרישות בתע"ס, ובנוסף להעביר דיווחים נוספים על פי דר

 ,המפעיל מצהיר שידוע לו והוא מסכים לכך, כי ההתקשרות עימו נעשית לפי מכסות / השמות .4.7
 איננה מתחייבת להזמין עבודות כלשהן במהלך תקופת המועצהשיוקצו ע"י משרד הרווחה, וכי 

  ההתקשרות עימו

    ההתקשרותתקופת  .5

 ם חתימת החוזה ע"י אחרון מורשי החתימהחודשים מיו 36תקופת ההתקשרות הינה למשך  .5.1

 שמורה האופציה להאריך את החוזה עם הזוכה לתקופות נוספות מעת למועצהשל הצדדים. 

  .שנים מיום חתימת החוזה 5לעת, באותם תנאים, ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

 י משרד הרווחה ו/אוהתקציבי של הפרויקט ע" ביצוע עבודה בפועל יהיה בכפוף לקבלת האישור .5.2

 ומשלוח המועצהיתר הגורמים המממנים בכל תחילת שנת תקציב, ולפי שיקוליה וצרכיה של 

 הזמנת עבודה למפעיל, והמפעיל מחויב ליתן לעירייה את השירות ולבצע את העבודות

 .שיתבקשו ממנו בכל תקופות האופציה

 מורה הזכות בכל עת, להביא הסכםש למועצהעיל, ל 5.2 -ו 5.1 על אף האמור בסעיפים הקטנים .5.3

 יום מראש ובכתב וזאת בכל עת ומחמת כל סיבה. אם הזוכה לא 60זה לידי סיום בהודעה של 

 תהא רשאית המועצהמילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז / ההסכם, 

 ,עדילהפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה לעירייה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבל

 .האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה
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 הופסקה ההתקשרות בין הצדדים מתחייב הזוכה להשיב לעירייה כל מידע או מסמך המצוי .5.4

 ברשותו והשייך לעירית לוד או בקשר עימה. כמו כן מתחייב הזוכה לבצע העברה מסודרת של

 ההפעלה לכל גוף שיחליף אותו

 התמורה .6

 התחייבויות המפעיל, לפי הסכם זה, ועל פי הוראות התע"ס המצ"ב התמורה לקיום המלא של .6.1

 למכרז, תשולם למבצע על פי התעריפים ותנאי התשלום הנהוגים ע"י הגורם המממן במשרד

 על פי כמות ההועדות המאושרות שיוקצולן: "המשרד"(, הרווחה והשירותים החברתיים )לה

 יבות כספית כלפי הזוכה למעט מחוייבותאין שום מחו ולמועצהמסגרת מכרז זה ותקופתן ב

 .להעברת הכספים שיתקבלו אצלה עבור הפעלת מסגרת זו, ככל שיתקבלו

 מובהר בזאת כי התעריף הנקבע ע"י המשרד, משתנה מעת לעת וכן עשויים לחול שינויים על פי .6.2

  .חקיקה חדשה ועל פי שינויים במדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 איננה אחראית לביצוע התשלומים למפעיל או למועדם בגין השירותים נשוא המועצהמובהר כי  .6.3

 בגין כך המועצהמכרז זה, ללא יוצא מן הכלל, ולא תתקבל כל דרישה ו/או תביעה כנגד 

ל ההוצאות כת א תמורה שתקבע ע"י המשרד, עבור כל הועדה, מהווה מחיר סופי ומוחלט וכוללה .6.4

 מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם בין מיוחדות ובין כלליות, 

ו/או לגורמים המממנים לרבות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים  למועצההמפעיל ימציא  .6.5

 את כל האישורים הדרושים ע"פ חוק ועל פי ההסכם והוראות התע"ס כתנאי לתשלום התמורה

שהתקבלו  לא תשולם תמורה לעבודה נוספת שיבצע המפעיל, אלא אם כן היא במסגרת המכסות .6.6

 מהמשרד והוצאה למבצע בגינן הזמנה חתומה כדין

 המשרד יהיו רשאים לקזז מהתמורה לעיל, כל סכום אותו יידרש המפעיל לשלםהמועצה/ .6.7
 למשרד, לרבות חילוט כספים מערבות הביצוע, בגין פיצויים מוסכמים / קנסות/למועצה

 שיחוייב בהן המפעיל

 כייתו במכרז, להשקיע ממשאביו סך שלמחוייב על פי הצעתו, כתנאי לז המפעיל .6.8

ן ההשקעה הכספית תיושם באופחודשים(.  12)בגין כל שנת פעילות  ₪  ________________

מעשי ברכש  מעשי ברכש טובין / שירותים על פי החלטת וועדת ההיגוי. בתחילת כל שנת פעילות

 ת, תבנהטובין / שירותים על פי החלטת וועדת ההיגוי. בתחילת כל שנת פעילו

 תוכנית אופרטיבית ע"י ועדת ההיגוי, למימוש בפועל של התקציב הנוסף שעליו התחייב
 אסמכתאות / קבלות המעידות על ביצוע בפועל של למועצההמפעיל, ועל המפעיל להמציא 

 .ההשקעה האמורה, כפי שהוחלט בוועדת ההיגוי

ה באמצעות משרד הרווחה התמורה עבור מתן השירותים תשולם לספק ישירות על ידי המדינ .6.9

 והשירותים החברתיים .

על הספק לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים  .6.10

 מעת לעת.

המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם הרשות  .6.11

 גבי איכות השירות ורמות השירות.המקומית הודיעה לו כי הספק לא עמד בתנאי ההסכם ל

 אופן ההתקשרות .7

 :למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן
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 הסכם זה נקשר עם המפעיל אשר נחשב לקבלן עצמאי, וכי שום דבר האמור בהסכם זה לא .7.1

 יתפרש כמקנה למבצע או לעובדיו מעמד של עובדי הרשות, ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד

 .יםבין הצדד

 המפעיל בעצמו יהא אחראי לתשלום כל המיסים ותשלומי חובה שיחולו על התמורה .7.2

 שתשולם לו על פי הסכם זה, ולתשלום שכרם של עובדיו, לרבות כל התנאים הסוציאליים

 המקובלים, ולבצוע כל הניכויים הדרושים משכרם והעברתם לתעודתם. בנוסף לכך יבטח

 מעבידים וכנגד כל הסיכונים ויהא אחראי לכל נזק המפעיל על חשבונו את עובדיו בטוח

 .שיגרם להם ו/או שיגרם בעטים לצד שלישי

 המפעיל ועובדיו יהיו בעלי אישורים בדבר היעדר עבירות מין, בהתאם לאמור בחוק למניעת .7.3

 והמנהל ו/או מנהלי המוסדות 2001 –העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

להציגם  ודות יהיו רשאים לדרוש את הצגתם בכל עת ועל המפעיל ועובדיובהם תבוצענה העב

 לבקשתם.

 המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה .7.4

 ו/או נזק שיגרמו לרשות, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים כי שררו יחסי

  .פעיל ו/או עובדיו וכתוצאה מקביעה כזועובד מעביד בין הרשות לבין המ

, לפי דרישתו את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, מקצועם דירוגם למועצההמפעיל ימסור  .7.5

  .וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל

המפעיל יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לעובדיו או בקשר אליהם לפי  .7.6

  ו'.אות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכדרישות החוק כולל הוצ

המפעיל מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  .7.7

 ההסכמים הקיבוציים הכלליים ככל שהם רלוונטיים למימוש הסכם זה

 המפעיל הוא ורק הוא יתן הנחיות לעובדיו .7.8

על פי מפעיל מתחייב לעשות כן למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמפעיל להחליף כל עובד שלו וה .7.9

 .חוקי העבודה במשק

 המפעיל מתחייב לשמור על סודיות, בכל הקשור לעבודות נשוא המכרז ויחתום על .7.10

המפעיל אינו רשאי להעביר זכויותיו  ד' התחייבות לשמירה על סודיות, המצורפת לחוזה כנספח

את ע"י מסמך החתום ע"י על פי הסכם זה לאחר מבלי לקבל את הסכמת הרשות בכתב ומראש וז

המפעיל איננו רשאי להעביר את הביצוע לקבלנו משנה מטעמו,  המועצהמורשי חתימה מטעם 

 המועצה.אלא אם כן ביקש וקיבל אישור מראש ובכתב לכך ע"י מאת מורשי החתימה של 

 וחובות קבלני משנה זכויות  הסבת .8

מבלי לקבל את הסכמת הרשות בכתב  המפעיל אינו רשאי להעביר זכויותיו על פי הסכם זה לאחר .8.1

 המועצה.ומראש וזאת ע"י מסמך החתום ע"י מורשי חתימה מטעם 

 וקיבל אישור ביקש כן אם אלא, מטעמו משנה לקבלנו הביצוע את להעביר רשאי איננו המפעיל .8.2

 המועצה. של החתימה מורשי מאת י"ע לכך ובכתב מראש

 אמצעי ביצוע .9

התואם את הוראות התע"ס, שיאושר מראש ע"י ועדת  כל העבודות תבוצענה באמצעות כ"א .9.1

 .ההיגוי
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 .המפעיל יספק ציוד וחומרים איכותיים ומאושרים, לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז .9.2

 .המפעיל מחוייב לתחזק את המבנה בו תבוצע פעילות המועדונית באופן מלא ושוטף .9.3

 כל דרישות התע"ס ומשרדהמפעיל מתחייב לספק את הציוד במבנה למטרת הפעילות, על פי  .9.4

 קיון המבנה, להקפיד על סילוק האשפה ועל תברואהיהחינוך ו/או הרווחה, כמו כן לדאוג לנ

  ;תקינה ולמנוע מפגעים שונים כגון רעש

כל קלקול או נזק שיגרמו למבנה על ידי המפעיל, עובדיו, שלוחיו, מבקריו יתוקן על ידו ועל  .9.5

  ;חשבונו בתוך זמן סביר

רישות המחייבות את המפעיל בנוגע לאמצעי הביצוע, הינן כמפורט בתנאי המכרז, כל יתר הד .9.6

 ;על תתי סעיפיו 3 סעיף

 

 ביטוח .10

 מתחייב המפעיל לבטח על חשבונון, מבלי לגרוע מאחריות המפעיל לפי חוזה זה או לפי כל די .10.1

 ולקיים במשך כל עת לחוזה זה ועד לגמרד, ביחד ולחוה, המועצ לטובתו ולטובתא, הו

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  הביטוחים המנויים להלן, אתה, מושא חוזה זת, ההתקשרו

 ל.אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראוביטוח חבות מעבידים. 

 המפעיל מתחייבם. ההסכם  המפעיל ימציא את  טופס  האישור  על קיום  ביטוחי חתימת עם .10.2

חים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת להמציא למועצה את טופס האישור על קיום ביטו

 המצאת טופס האישור עלי, יודגש כל. רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישרא

 ם.מהווה תנאי מהותי בהסכל, קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי המפעי

 ותאו פגו פוליסו/כי במידה ובוצעה הארכה בפועל של הסכם ההתקשרות ב מתחיי המפעיל .10.3

ם, הביטוחי קיום אישור את המפעיל וימציא יחזורת, ההתקשרו תקופת במהלך שלו הביטוח

 ן.פ כל דיע"עד למועד בו תפוג אחריותו ם, את ביטוחיו בתקפ רוישמ

 

 ההסכם לקיום ערבות .11

ימים מיום  7ך בתוה, מציא המפעיל למועצה, ימילוי התחייבויותיו על פי הסכם ז להבטחת .11.1

 5%שיעור של ערבות בנקאית בלתי מותנית בז, ועצה בדבר זכייתו במכראת הודעת המ שיקבל

 . להסכם 1ד' כנספח נוסח המצורף להסכם זהמהיקף ההתקשרות, לפי ה

 היקף ההתקשרות יקבע לפי סכום התקורה המוצעת ע"י המפעיל.  .11.2

 תהא הערבות כי אחריות חלה המפעיל על חודשים ובכל מקרה 15-להערבות יהיה  תוקפה של .11.3

 ם.  יום לאחר תום ההסכ 90ך תוקף וזאת עד למשב

מבלי לפגוע בכלליות ם. כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכ תשמש הערבות .11.4

 של:תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי ל, לעי האמור

העלול להיגרם למועצה ף, ישיר או עקיא, או הפסק מכל מין וסוג שהו נזק כל .11.4.1

עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי  עקב או בקשר או למי מטעמה

 ה. הסכם ז
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או בעקיפין למפעיל שהמועצה ו/והתשלומים הקשורים במישרין  ההוצאות כל .11.4.2

 ה.או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם ז עלולה להוציא

 או כולות, הערבו סכום את לגבות רשאית המועצה תהיה כאמור מקרה .11.4.3

הנזקים,  ולהיפרע מתוכו לגבים, יבמספר פעמ או אחת בפעםו, מקצת

בכל ת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמר. כאמו ההוצאות והתשלומיםם, ההפסדי

סכום כלשהו בגין מעשה או א שהוג' מקרה שבו המועצה תידרש לשלם לכל צד 

כלשהי כתוצאה מכל  או ייגרם לה נזק כלשהו או הוצאהל, ו/מחדל של המפעי

 ל.או מחדל של המפעיו/מעשה 

 ההסכם תהפר .12

 מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי הוראות .12.1
 הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה 4,6,7,8,9,10,11ם: סעיפי

 לפיצוי בסכום גבוה המועצה)מבלי לפגוע בזכותה של  המועצהיסודית של החוזה ותזכה את 
 ימים7 עפ"י כל דין( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב לקבלן יותר עפ"י החוזה ו/או
 והמועצהבגין כל הפרה,  ₪10,000  בפיצוי מוסכם בסך של המועצהמראש וכן תזכה את 

 תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא
 ו/או בכל דרך אחרתרשאית לגבותו מהמפעיל באמצעות הערבות הבנקאית 

רשאית המועצה לבטל את ו, או האמור בנספחיו/הוראה מהוראות הסכם זה  המפעיל הפר .12.2

ך תו בוצע לא והתיקון תיקון הדרוש את לתקן בכתב הוראה למפעיל שנתנה לאחר ההסכם וזאת

 ם.במקרים דחופיה משלוח ההודעה או תוך מועד קצר יותר שינקב בהודע מיום ימים 7

למועצה ם, הילדישלום  אוו/כזו המסכנת את הבריאות  לעיל ובמידה וההפרה היא רהאמו למרות .12.3

 ע"פ.ב בהודעהה, זכות לבטל את ההסכם מיד עם גילוי ההפר

מובהר כי קרות איזה מהאירועים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית ל, לעיר לאמו בנוסף .12.4

 ם:ההסכ של

ם, או צו הקפאת הליכים, צו כינוס נכסי אוק, בו ניתן נגד המפעיל צו פירור אשה, במקר .12.4.1

 מפרק-םקד או זמני מפרק מונה אם אוו, רכוש של מהותי לחלק נכסים כונס שמונה או

והכל במקרה  -םאו עתיד להיות נשוא להסדר נושיו/המפעיל או אם המפעיל הינו  על

 .ימים מיום הינתנו 60ך צו כאמור לא בוטל כליל תו אוו/שמינוי 

המונע מהמפעיל את המשכם ל, יקול על חלק מהותי מרכוש המפעיע והוטל במקרה .12.4.2

או  אם  בוצעה  פעולה  כלשהי  מטעם  ן, או  חלקו/כולן  ו, קיום  התחייבויותי התקין של

לגבי רכוש המפעיל ל, משרד ההוצאה לפועק, אך לא רת, לרבוי, רשות  שיפוטית כלשה

והעיקול או  ,חייבויות המפעילהמשכן התקין של קיום הת  את המונעתו, או מקצתו/

יום מיום הטלת העיקול או  60ך הוסרו והופסקו כליל תו הפעולה כאמור לפי העניין לא

 ה.עשיית הפעול

ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם המפעיל בהסכם  .12.4.3

 .זה

גורם אחר  תהא המועצה רשאית להתקשר עםא, מכל סיבה שהיר, הובא ההסכם לידי גמ .12.4.4

המפעיל יעמיד לרשות המועצה בצורה מסודרת ם. השירותים מושא ההסכ למתן

 שיאפשר באופןם, השירותי ביצוע עם בקשר שבידיו והנתונים ועניינית את המידע
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 תורה שהמועצה ומי המועצה עם פעולה וישתף ללא עיכוב בביצועם להמשיך למועצה

 ת.ותים ברציפוהשיר הענקת המשך לצורךש, שיידר ככלו, עלי

 או ההוצאותו/או ההפסדים ו/ישפה  המפעיל ויפצה את  המועצה בגין כל  הנזקים ם, ההסכ בוטל .12.5

 מכל לגרוע מבלי וזאת מכך לנובע אוו ו/לביטול אוו/ ההסכם להפרת בקשר או עקב לה שנגרמו

 ילדיםה להורי המפעיל ישיב וכן דין כל יפ"ע המועצה לרשות העומדים הסעדים אוו/ התרופות

ם. אשר בה לא הוענקו השירותית, ידם בגין יתרת תקופת ההתקשרו-לכל הסכומים ששולמו ע את

 והמועצה למועצה המפעיל של כחובה, ז לענייןב, ייחש להורים המפעיל חוב כי מוסכם במפורש

 מהמפעיל התשלומים את ולגבותר, כאמו בסכומים ההורים את לזכות אוו/ ראשית להשיב תהא

 ן.כפי שתמצא לנכוי, אמצע אוו/ דרך בכל

 או שיעמדו לרשותו/או סעד אחרים שעומדים ו/בסעיף זה דלעיל כדי לגרוע מכל זכות  באמור אין .12.6

 ין.המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל ד

 

 אחריות .13

ו/או אובדן ו/או לכל נזק  כלפי המועצה אחראי במשך כל תקופת ההתקשרותד בלב המפעיל .13.1

ו/או לעובדיה של המועצה ו/או לצד ג' כלשהו  ו/או לציוד ו/או לגוף קלקול אשר יגרמו לרכוש

ו/או לבתי הספר ו/או לבאי בית הספר עקב מעשה או מחדל ו/או רשלנות של המפעיל ו/או עובדיו 

, תוך כדי ביצוע שירותים ו/או בקשר אליהם, מכוחו ו/או מטעמו, בתקופת ההסכם ו/או כל הבא

 לפי העניין.

חראי הבלעדי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו המפעיל יהא הא .13.2

ו/או לשלוחיו ו/או למי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם, 

 לפי העניין, והוא מתחייב לפצותם ו/או לשפותם על פי דרישתם הראשונה.

 שלישי בגין כל נזק שיגרם להם בקשר לעבודתוהמפעיל יהא אחראי כלפי הרשות וכלפי צד  .13.3

 ומחויבויותיו נשוא ההסכם, ויהא חייב בתשלום פיצוי לרשות ו/או צד שלישי בגין נזק

 .כאמור

 

 לעיל לרבות נזק כספי 9.1 מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה וייגרם נזק כאמור בס"ק .13.4

 תהא לרשות הזכות לקזזו שיגרם לרשות בגין מתן שירות לקוי או בגין מחדל המציע,

 .מהתמורה לו זכאי המפעיל

 הוציאה הרשות הוצאה או שילמה תשלום שהיה על המפעיל לשלם עפ"י כל חוזה או דין .13.5

 ימים מיום שיידרש לכך7 ישפה המפעיל את הרשות בגין הוצאה או תשלום כאמור, תוך

 .ע"י הרשות

 לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק כספי לכל אובדן ו/או נזק מועצההמפעיל אחראי בלעדית כלפי ה .13.6

 טהור ו/או הפסד כספי ו/או הוצאה ו/או נזקים תוצאתיים ונזקי גרר מכל סוג ותיאור אשר

 ייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת

 שלהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה 

 המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע

 .העבודות ו/או השירותים

 המפעיל יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות מכל סוג ותיאור .13.7

 הנמצא בשימושו של המפעיל והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשרות
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לכל  מועצההמפעיל יהיה אחראי כלפי ה .העירייה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור

ו/או של עובדיה ו/או של צד  מועצהנזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של ה

 ו/או טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל

 .העבודות נשוא החוזה כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע

 ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל מועצההמפעיל פוטר את ה .13.8

 אבדן ו/או נזק להם אחראי המפעיל כאמור בהסכם זה, ומתחייב לשפות ולפצות את

 או כל סכום שיחויבוו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליהם ו/ מועצהה

 לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות

 משפט ושכ"ט עו"ד. אחריותו של המפעיל תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר

 .תום תקופת החוזה

 פעיל ו/אובגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של המ מועצההמפעיל ישפה את ה .13.9

 הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו

מבלי לגרוע  .של המפעיל תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה

מכח הסכם זה או מכח כל דין, ישלם הקבלן לעירייה פיצויים  המועצהמכל סעד אחר לו זכאית 

 :ים / קנסות, בשיעורים ובאירועים המפורטים להלןמוסכמ

 .לכל יום עבודה₪  500 בגין איחור במתן השירותים סך של .13.9.1

  לכל הפרה₪  500 סך של –בגין הפרת הוראות המנהל  .13.9.2

 ₪1,000 ך ס –בגין הפרה חמורה או הפרה חוזרת של הוראות המכרז / החוזה / התע"ס .13.9.3

  .לכל הפרה

מכל סכום המגיע למפעיל את הקנסות לעיל, אך ורק לאחר עריכת  מוסכם בזאת כי העירייה תקזז .13.10

 שימוע למפעיל והחלטה סופית של מנהלת האגף לשילוב חברתי

 מפעיל-מזמין יחסי .14

בזה כי הוא קבלן עצמאי ואיננו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד  מצהיר המפעיל .14.1

והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום הנובע עם המועצה ואין לו ולא יהיה בכוונתו לעשות כן  ומעסיק

 ק.יחסי עובד ומעסי מקיומם של

 והניכויים ההפרשותם, התשלומי כל לביצוע -הז ובכלל לעובדיו בלעדית אחראי יהיה המפעיל .14.2

דמי הבראה, שכר ה, הכנס מסי, דמי ביטוח לאומח, דמי ביטורת, משכו, שיש לבצעם לרבות שכר

 פיטורים פיצוייל, גמ לקופת אוה ו/פנסי לקרן תשלומיםה, מחל דמיה, חופש דמית, שעות נוספו

 ם אחר שהמפעיל צד לו.ו הסכו/אהחל על המעסיק בהתאם לכל דין  ם אחרתשלו וכל

המפעיל מתחייב לקיים כלפי עובדיו במסגרת חוזה זה את כל הדנים , החוקים , וההסכמים  .14.3

 הקיבוציים שיחולו על המפעיל ועובדיו.

בין במישרין ת, חיוב מחיובי המפעיל בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעכל ק, ספ למען הסר .14.4

או מי ו/או מישהו מטעמו ו/הוא ד, על המועצה והמפעיל יהיה מנוע מלהעלות בעתין, בעקיפי ובין

כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי המפעיל על פי סעיף ו, או מחליפיו/ מעובדיו

 ה.זה על המועצ

 מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין המועצה המפעיל .14.5

זה, יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם 

 ק.וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעסי יהיו
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 עליו וכי עצמאי כמעסיק פועל הואה, ז הסכם פי על התחייבויותיו ביצועב כי בזה מצהיר המפעיל .14.6

ת, נכות, מווה, פציעה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, לבד תחול האחריות המלאב

 עקב או ביצוע עקב או כדי תוך עובדיו ידי על אויו ו/לעובד או לו יגרמו או שיקרו הפסד נזק או

 ה.על פי הסכם זהתחייבויותיו  ביצוע -יא

 מעסיקתו היאה המועצ כי ייקבעת, המפורש הצדדים לכוונת ובניגודל, לעי האמור אף ועל במידה .14.7

מתחייב המפעיל ם, המפעיל או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע ההסכ של

ט כ"לרבות  הוצאות שך, המועצה בגין  כל הוצאה או נזק שייגרמו לה  בשל  כת א לשפות מיד

 התגוננות מפני תביעות בקשר עם טענה לקיומם של יחסי עבודה וכל המשתמע ומשפט לצורך

 ך.מכ

 

 סודיות שמירת .15

או מי מטעמה הינו לצורך ו/ כי כל המידע הנמסר למפעיל מידי המועצה ם, הצדדי  בין מוסכם .15.1

 מדיה גבי על או נייר גבי על כתב כל -ע" מידה "ז בסעיףד. בלב כך מועדונית למתבגריםת הפעל

 ה.תכנית וכיוצא באלט, תקליט, סרם, תצלוק, תיו, תר, ציוה, מפה, דיאגרמם, תרשי וכל אחרת

 או מי מטעמו תחול חובת סודיות לגבי כל המידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצועו/ המפעיל על .15.2

על  אלא אם קיבלר, המפעיל ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמוע"פ. לרבות מידע בה, ז הסכם

 ך.כ

האמור חל ביתר שאת בכל הנוגע לרשימת תלמידים ב. את הסכמת המועצה מראש ובכת .15.3

 ין לעשות שימוש במידע זה אלא אך ורק לצורך. אופרטיהם האישיים שלהם ושל משפחותיהם

אלא ה, ז מידע מאגר מתוך פרט או מידע כל לתתם, לפרסץ, להפיר, למסו ואין ת התכנית הפעל

 מהותי סעיף הינו זה סעיףה. במועצ המוסמכים הגורמים ושל ההורים של ובכתב מראש באישור

 ם.ויסודי בהסכ

 בהתאם סודיות לשמירת בהתחייבות אישי באופן עובדיו את לחתים המפעיל על כית, בזא מובהר .15.4

או כל פרט הנוגע אליהם לאף ו/ בתכנית אין להעביר פרטים אישיים של ילדים ם. לסעיפי ההסכ

 ם.להסכ 3ד' ב כנספחצ"ר המפעילשמירת סודיות של תצהיר ג'. צד 

 

 העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: .16

 מצהיר בזאת כי : המפעיל

בן או בת, ואף לא סוכן או  בין חברי מועצת המועצה יש/אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג, הורה, .16.1

 שותף .

ותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יש/אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או ש .16.2

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל 

 או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות.קרוב משפחה זוג , שותף או סוכן  –יש/אין )מחק את המיותר( לי בן  .16.3

 מהסכם זה . וחלק בלתי נפרד 9על תצהיר המהווה מסמך ב' המפעיל יחתום .16.4
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 המועצה כמפעל חיוני: .17

מצהיר כי ידוע לו כי המועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים  המפעיל .17.1

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים  המפעילקיומים" ו

 בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:

המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  רידי הש-הכרזה על מצב חירום על .17.1.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות ( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .17.1.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .17.1.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38להוראות סעיף  הכרזה על מצב חירום בהתאם .17.1.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

המשמשים לצורך  המפעילו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

 ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 5ת לאספקת שירותים בזמן חירום, בנוסח המצ"ב כנספח ד'יחתום על כתב התחייבו המפעיל .17.2

 לחוזה ההתקשרות. 

 

 שונות .18

בכל מקרה של סתירה בעניינים טכניים/מקצועיים בהוראות מסמך כלשהו ממסמכי החוזה ו/או  .18.1

בכתב למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר  המפעילבין הוראות מסמכי החוזה השונים, יפנה 

 .הפירוש הנכון

הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המועצה  שום ארכה, .18.2

עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המועצה, ולא יהיה להם תוקף 

 אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המועצה

תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מצד המועצה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  .18.3

 .גזירה שווה למקרה אחר

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המועצה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  .18.4

 בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי המועצה

מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לכל סעד על פי חוזה זה ו/או על פי דין, תהיה המועצה זכאית  .18.5

מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי המפעיל ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל  בכל

סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת המפעיל, לפי חוזה זה או מכל מקור אחר, לרבות 

 .כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי

החוזה והוא מוותר  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות המפעיל .18.6

מובהר בזאת כי חתימת  בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין חתימתם על ההסכם מטילה עליהם 

 .כל חיוב אישי או אחריות אישית ליישום הסכם זה
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אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י .18.7

 .לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה

 כתובות והודעות .19

 .כתובות הצדדים הנן כמפורט בכותרת לחוזה .19.1

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו  .19.2

 .ד מסירתן למשלוח בדוארשעות ממוע 72הגיעו לנמען כעבור 

תחשב כאילו  -הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה ונתקבל על כך אישור טלפוני .19.3

 .ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור הגיעה לתעודתה

 אישור תקציבי : .20

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין . .20.1

רגיל /  חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________ כתקציב ההוצאה הכספית לביצוע של .20.2

 מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 החברה ע"י מורשי החתימה מטעמה: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ עצה_____________________גזבר המו

 חותמת ______________________ חותמת _________________________

 

 מ"שיוע אישור

 

ת שר/ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאן, ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדושר/מ מאח"ה אני

 ה.לחתום ולהתקשר בהסכם ז למועצה

          

 היועץ המשפטי למועצה           

 

 המפעילאישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 

 התייצב/ו בפני: __________ המוסמכ/ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסכם זה בפני. 

  ___________    תאריך ______________

 חתימת עו"ד       
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 1מסמך ד' 

 נוסח ערבות לקיום החוזה

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

)להלן: ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: ____________________________ לפי בקשת  .1

 _________ :)במילים₪  _______( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "הנערב"

)להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, ₪(, 

מועדונית להפעלת  24/2021 מספר  פומבי מכרזשתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע ההסכם עפ"י 

 , ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב.למתבגרים

 

ד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה סכום  הערבות יהיה צמו .2

 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 .15/08/2021שהתפרסם בתאריך  2021 יולי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש המדד היסודי" .א

דרישתכם עפ"י ערבות " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת המדד החדש" .ב

 זו.

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות יחושבו כדלקמן:

כפלת מסכום השווה לבאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה 

 .ייסודהמחולק במדד החילוט בסכום החדש למדד היסודי מדד ההפרש בין ה

הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  נשלם לכם אתמדד היסודי מ יהיה נמוךאם המדד החדש 

 .ללא כל הפרשי הצמדה

 

ימי עסקים, מקבלת דרישתכם  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3

הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם 

ישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום כל חובה להוכיח או לנמק את דר

 הערבות מאת הנערב.

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום, כאמור בסעיף  .4

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

 

יום מתום תקופת החוזה(, ולאחר תאריך זה  90) ____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל 

 על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________ , לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 .להסבהאו נה ניתנת להעברה ערבות זו אי .6

 

      

 בכבוד רב,

 ____ בנק
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 2מסמך ד' 

 אישור על קיום ביטוחים

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של ל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, בה. המידע המפורט באישור זה אינו כול

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.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*
ועצה מקומית שם מ

 ערערה
  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

הפעלת אחר: ☒
מועדונית 

 למתבגרים
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

הפעלת מועדונית אחר: ☐
 למתבגרים

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

לפי  וקהחל
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

מספ
ר 

הפולי
 סה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

מט סכום
 בע

 רכוש 
 

    1,000,000  309,313,314,318,3
28,329 

 ₪ 6,000,000     ג' צד
 

302,304,307,308,
309,315,320,321,

322,328,329, 
אחריות 
 מעבידים

    20,000,000 ₪ 
 

304,308,309,315,
319,328 

אחריות 
 המוצר

       

אחריות 
 מקצועית

    2,000,000  ₪ 302,304,309,325,3
ו 1תקופת גילוי  32

 חודשים
        אחר

 
לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  פירוט השירותים )בכפוף,

 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

הודעה  משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 ביטול.בדבר השינוי או ה האישור למבקש

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 3מסמך ד' 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

 כדלקמן: בזאת מצהיר ז _____________________.ת הח"מ, נושא אני

 

 מתן ממני למנוע כדי בה כלשהי, שיש חוקית מניעה על יודע זה, אינני תצהירי עריכת למועד נכון .1

 ישיר באופן, מעורב או/ו קשור ואינני)להלן: "המועצה"(.  רערהבע למתבגרים מועדונית הפעלת שירותי

 .זה שירות למתן ביחס, עניינים לניגוד ממשי חשש בו שיש, אחר עניין בכל, דרך או צורה בכל, עקיף או

 

שיש בהם  בנושאים אתקשר עימי, לא המועצה של ההתקשרות תקופת במהלך כי מתחייב הנני כן כמו .2

את הסכמת  עניינים, אבקש ניגוד של קיומו בדבר ספק יש בו אמור. במקרהכ עניינים ניגוד משום

 .ובכתב, להתקשרות המועצה, מראש

 

כוונה שלי,  כל על מטעמה לנציג או למועצה מראש לדווח עלי כי לי האמור, ידוע מכלליות לגרוע מבלי .3

 בעניין. תיולהוראו בהתאם זה, ולפעול בתצהיר כאמור גורם כל עם מעובדיי, להתקשר של מי

 

עניינים,  ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות לאשר לא המועצה רשאית .4

 .אלו להוראות בהתאם מתחייב לפעול ואני

 

 

_____________       _____________ 

 תאריך               המצהיר חתימת   
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 4 מסמך ד'
 התחייבות לשמירת סודיות

 
 
 

 שםהחברה: הח"מ: ____________________ ת.ז.: ___________________להלן "המציע"  אני
 הבעלים:

 האנשים זולת כלשהו, גוף או /ו תאגיד או /ו אדם לכל לגלות ולא ומלאה מוחלטת סודיות לשמור .1
טבלאות, תלמידים, דיאגרמות,  מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, נתוני חלק בעבודה, כל הנוטלים

ובין  בכתב בין וכו'  פעילות מכירות, תחומי כספיים, מחזורי עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים נתון
שהגיעו  או בעקיפין או/ו במישרין ע"י המציגים לה ה"מציע" ונמסרו לידיעת שהובאו פה בעל אם

 .מן העבודה כתוצאה או עם ה"מתחייבת" בקשר לידיעת
 ".דעמילהלן: " יקרא הנ"ל כל
 

 כדלקמן: המידע לגבי "המציע" מתחייב .2

 בחלק או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא או/ו לאחרים להרשות לא או/ו להעתיק לא .א
 ביצוע לצורך אלא אחרת העתקה צורת וכל העתקה, צילום, תדפיס ,ממנו, שכפול

 .בלבד העבודה

 על גם יחול ידעמ לגבי האמור זו, וכל התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על .ב

 .עותקיה

 הגעתו או/ו אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על בהקפדה לשמור .ג

 .אחר לידי

 בעבודה. בפועל העוסקים גורמים או אנשים לאותם ורק אך למידע הגישה את להגביל .ד

 .המידע עם במגע הבא אדם כל ע"י המידע שמירת את להבטיח האמצעים בכל לנקוט .ה

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל עלהודי .ו

 .בלבד הוראות עפ"י למידע או/ו לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא .ז

 סקרים או מחשב תכנת כלשהו באופן ולהכין לערוך או להעתיק או לייצר ולא לפתח לא .ח
 קשורה אתם הגורמים מעת שקיבלה 'וכו המסמכים, הנתונים סמך על או בסיס על

 .עבודהמן ה וכתוצאה במהלך" מתחייבת"ה לידיעת הגיעו אשר הנוכחית בעבודה

 .העבודה סיום לאחר גם תקפה תהיה המידע לגבי הסודיות לשמירת ההתחייבות .3
 

 .לעבודהאו  למידע הנוגע מסמך כלדרישה,  לפי עת בכל או, העבודה סיום עם, מסוריו חזיר" ימציע"ה .4
 

 בביצוע איתה ביחד או, מטעמה המועסק כל על" ומציע"ה של עובדים על גם תחול ל"הנ ההתחייבות .5
 .ידם על ל"הנ ההתחייבות קיום להבטיח הדרוש כל תעשה" המתחייבת. "ממנה חלק או כולה העבודה

 
 לשמירת ההתחייבות הפרת וכי העבודה לו נמסרה זה התחייבות מסמך על היתר בין כי "מציע"ל ידוע .6

 .בפיצויים יחוייב "ציעוה"מ כבדים נזקים תגרום, סודיות
 
 

_____________       _____________ 
 תאריך               המצהיר חתימת   
 

 

 

 



24/2021מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית   
להפעלת מועדונית למתבגרים )נוער( ערערה מכרז   

 
 

וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  46עמוד  
 

                                    

 

 5מסמך ד' 
 התחייבות לעבודה בשעת חירום

        
 
 

 תאריך ___________
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
במועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "השירותים"(, בהתאם  למתבגרים מועדוניתלים ואנו מפעי הואיל

 ;24/2021)להלן: "החוזה"( במסגרת מכרז  תכםלחוזה מיום _______ עליו חתמנו אי
 

והואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והשירותים נדרשים למועצה 
 רז מצב חירום;בתקופות שבהן יוכ

 
 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים למועצה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות שבהן  .1
 יוכרז מצב חירום. 

 

כל יתר  אנו מתחייבים לספק למועצה את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים את .2
התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות 

 חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 

 

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי  .3
 לתמורה האמורה. 

 

שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של  התחייבותנו .4
 החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 
 
 

______________        ___________ _____________   ___________________ 
  המפעילשם החותם מטעם       טלפון          המפעילכתובת                   המפעילשם   
 
 
 
 

 _________________            תאריך: ______________
 חתימה + חותמת                   
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וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  47עמוד  
 

                                    

 

 6' דמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע

 
 לכבוד

 מחלקת גזברות
 מועצה מקומית ערערה 

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 

  _____________________________________________: ביצוע תשלוםלשם החברה/שותפות/עסק 

  _____________ פקסימיליה מיקוד_________, טלפון ___________, ישוב _________________,

 _____________________ : מס' עוסק מורשה/תעודת זהות

 ___________________בבנק ן -ס' ח_______________ מ שם הבנק: פרטי הבנק להעברת תשלומים

 ___________________ מס' סניף ____________ כתובת הבנק

 
 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם 
 .על ידינו לגזברות מועצה מקומית ערערה ללא שהוי

 
 __________________ 

 חתימה וחותמת 
 

 אישור עו"ד
 

___ מאשר/ת כי חתימת המציע ___________ -______________ מ.ר. ________ מאני עו"ד ____
 .לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציע על פי כל דין

 
 ________________ _______________ 

 עו"ד תאריך 
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                                              _______________           

 49מתוך  48עמוד  
 

                                    

 

 מסמך ה' 
   מפרט לביצוע השירות –הוראות התע"ס 

 
 מצ"ב
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וחותמת המציע נקרא, חתימה 
                                              _______________           

 49מתוך  49עמוד  
 

                                    

 

 מסמך ו' 
 חוזר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 
.60מצ"ב בקובץ נפרד חוזר מנכ"ל מיוחד מס'   


