מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL

קול קורא -הזמנה להגיש הצעת מחיר לניהול מרכז כלנית
מסמך א'
 .1כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה/המזמין") מעוניינת להתקשר עם נותן שירותים חיצוני
לניהול מרכז כלנית (להלן" :היועץ המוצע  /המנהלת /נותן השירותים") עפ"י הדרישות המפורטות בהליך
זה.
 .1.1הליך זה אינו הליך מכרזי ,ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים
 8/1016ו ,5/1017 -הקובע את אופן ההתקשרות עם נותני שירותים רשומים במאגר היועצים של המועצה.
 .1.1בעצם הגשת הצעת המחיר במסגרת הליך זה ,מגיש המציע בקשה להירשם במאגר היועצים של
המועצ ה .מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף למאגר היועצים של המועצה ,בין אם הצעת המחיר שלו
תתקבל ובין אם לאו.
 .1.1בשלב הגשת ההצעה יש לציין את פרטי היועץ הספציפי אשר יספק את השירותים בפועל למועצה ,שהוא
המציע ,עובד המציע או ספק משנה מטעם המציע (להלן" :היועץ" או "היועץ המוצע") ,יש לציין את
הפרטים של היועץ המוצע ,לצרף לגביו את קורות החיים ,תעודות המעידות על השכלה והמלצות .בחינת
עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה ובחינת ניסיון המציע תהיה אך ורק ביחס לאותו יועץ ,אף אם
הוא מועסק בחברה/שותפות /עסק (אשר עמו תתקשר המועצה).
 .1.5ההתקשרות עם היועץ תהא במסגרת יחסי מקבל ונותן שירותים חיצוני בלבד.
 .1.6מרכז כלנית הוקם במטרה לתת מענה מקצועי טיפולי לילדים בתוך הקהילה .גישת העבודה במרכז
מבוססת על קשר שוטף בין מערכת החינוך ,השרות הפסיכולוגי ושרותי הרווחה והקהילה .המרכז נותן
שירות לילדים החל מגיל  1ועד לסיום התיכון ופועל אף בזמן חופשות משרד החינוך ,בתיאום עם
המטפל/ת.
 .2תנאי הסף:
 .1.1השכלה:
.1.1.1היועץ המוצע בעל תואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים :עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,מקצועות
טיפוליים  /פרא רפואיים (כגון :קלינאיות תקשורת ,ריפוי בעיסוק וכו') ,שנרכש במוסד המוכר על
ידי המועצה להשכלה גבוהה /חינוך (.)BED
 .1.1.1היועץ המוצע בעל תעודת מטפל רפואי (כגון :טיפול באומנות  /במוזיקה  /תנועה וכו') ,ו/או תעודת
יועץ חינוכי ,ו/או תעודת מטפל משפחתי שנרכש במסגרת לימודי תעודה ממוסד אקדמי מוכר ,ו/או
רישיון בתוקף ממשרד הבריאות לעסוק במקצועות פרא רפואיים לגביהם קיימת חובת רישוי
(קלינאי תקשורת ,פסיכולוג וכד') ו/או רישיון הוראה .
להוכחת עמידה בתנאי הסף  2.1.1ו 2.1.2 -יצרף המציע להצעתו קורות חיים ,העתק תעודת השכלה,
והעתק תעודות/רישיונות בתוקף על פי הנדרש בתנאי הסף.

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .1.1ניסיון:
 .1.1.1ניסיון טיפולי/מקצועי :היועץ המוצע בעל ניסיון מוכח כמטפל בפועל ,של  5שנים לפחות ,לחלופין
(למטפל שהוא בעל רשיון הוראה) היועץ המוצע הוא בעל ניסיון מוכח בהוראה של  5שנים לפחות.
 .1.1.1ניסיון ניהולי :היועץ המוצע בעל ניסיון כמנהל/ראש צוות/מדריך של צוות המונה לפחות 5
מטפלים/אנשי הוראה ,במרכז ציבורי/פרטי שמציע טיפולים/שיעורים ע"י מספר אנשי מקצוע לקהל
הרחב ,ושימש בתפקיד זה במשך תקופה של לפחות  11חודשים ברצף במהלך  7השנים האחרונות.
להוכחת עמידה בתנאי הסף  2.2.1ו  2.2.2יש למלא את הפרטים בטבלה המצ"ב.
 .1.1המציע בעל תעודת עוסק מורשה  /פטור.
 .1.1המציע בעל אישו ר בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-
ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור – בתוקף המועד הגשת ההצעה.
 .1.5ככל שהמציע הוא תאגיד ,עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין מרשם החברות ,העמותות או
השותפויות לפי העניין.
 .1.6המציע ,וככל שהוא תאגיד – התאגיד ,בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו ,לא הורשעו בעבירות (שטרם
התיישנו) המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ,1981 -כמפורט
בתצהיר המצורף.
 .1.7המציע לא הורשע בשני האחרונה ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית
בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב 1011-ו/או צווי ההרחבה מכוחם.
 .1.8אין למציע וליועץ המוצע ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין המועצה ,והוא מתחייב כי לא יעמוד
בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם המועצה.
 .1.9המציע יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל ,לרבות התצהירים ,ההצהרות והמסמכים
המצורפים למסמכי הליך זה.
 .3אופן הגשת הצעה ושאלות הבהרה
 .1.1את מסמכי הקול הקורא יש להדפיס במלואם מאתר האינטרנט של המועצה.
 .1.1את מסמכי הקול הקורא המלאים ,לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על-ידי המציע ,וכל המסמכים
הנלווים יש להעביר למייל  ,noa@c-on.comוזאת עד ליום ג'  30/11/2021בשעה  .12:00הצעה שתגיע
לאחר מועד זה ,לא תידון ותיפסל.
 .1.1המציע ימלא את ההצהרה המצ"ב ואת הפרטים הנדרשים כולל הצעת המחיר ,יחתום על התצהירים
המצורפים ויצרף את המסמכים הנדרשים.
 .1.1המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת לצורך קבלת ניקוד האיכות כמפורט בסעיף .1
 .1.5מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה לדוא"ל  noa@c-on.comעד ליום ד'  17/11/2021בשעה .12:00
רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
 .1.6לווידוא קבלת שאלות הבהרה  /קבלת ההצעה יש לפנות לטלפון  04-6336070שלוחה  ,7חלה חובה על
המציעים לוודא קבלת פניותיהם.
 .1.7המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הקול
הקורא  ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי הקול הקורא ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .4תנאי ההליך ואופן בחירת הזוכה
 .1.1המציעים אשר יעמדו בתנאי הסף שהליך זה ,יבחנו לפי אמות המידה כמפורט להלן ,זאת בהתאם
לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתם.
 .1.1הבחינה תתבצע לגבי יועץ ספציפי שייתן את השירות באופן בלעדי ולא לגבי חברה/משרד.
 .1.1אמות המידה להשוואת ההצעות:
אופן חישוב הניקוד

פרמטר

ניקוד
מרבי
5

השכלה :תואר שני רלוונטי (יש לצרף
תעודה ממוסד אקדמי המוכר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה)

ככל שהיועץ המוצע בעל תואר שני כאמור ,יהיה
זכאי לניקוד המרבי.

התרשמות כללית מהיועץ המוצע,
נסיונו וכישוריו במסגרת ראיון בפני
צוות בחינה .

בראיון יתבקש מהיועץ המוצע להציג את חזונו
לגבי המרכז ,תפיסה עסקית וטיפולית -
צוות הבחינה יקבע את הניקוד לכל מציע ,וינמק
את החלטתו.

50

המלצות

צוות הבחינה יערוך שיחות עם ממליצי המציע,
הניקוד יקבע על פי חוות הדעת שתתקבלנה.

15

הצעת המחיר

הצעת המחיר הנמוכה ביותר תקבל את הניקוד
המקסימלי ושאר ההצעות יקבלו ניקוד באופן
יחסי ,בהתאם לפער בינם ובין ההצעה הנמוכה.

30

סה"כ

100

 .1.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של היועץ המוצע
ו/או המציע ,לצורך בחינת הצעת היועץ המוצע .
 .1.5ככלל ,תבחר המועצה בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר.
 .1.6המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,וההצעה הזוכה תתקבל על ידי
המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5התקשרות עם הזוכה:
 .5.1המציע יידרש לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה ,בנוסח המצ"ב לתקופה של  11חודשים
ולהגיש את אישור קיום הביטוחים הנספח לו ,חתום על ידי חברת ביטוח (תנאי לחתימה על ההסכם).
 .5.1ניתנת למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה לתקופות נוספות (עד לתקופת כוללת
של  60חודשים) במחירים הנקובים בהצעת המחיר המצורפת לנספח ב' להסכם זה.
 .5.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע.
 .5.1מובהר בזאת כי המועצה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי.

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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נספח ב'
בקשה להירשם במאגר היועצים של המועצה והצעת מחיר לשירותים המבוקשים
 .1אני הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של המועצה המקומית כפר שמריהו ,מאשר כי
קראתי את כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות ואת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/1016ו 5/1017 -ואני
מסכים ומקבל את כל האמור בהם.
 .1הח"מ מצהיר כי הוא בעל היכולת ,הידע ,הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע
העבודות והשירותים נשוא הליך זה ,כמפורט לעיל.
 .1הח"מ קרא והבין את תוכן מסמכי ההליך לבחירת יועץ ,קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב
לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
שם היועץ המוצע (שיספק את כלל השירותים באופן בלעדי) _____________________________
שם העסק/התאגיד/המעסיק ,____________________ :ע.מ /ח.פ__________________ :
כתובת ___________________________ :טלפון______________________ :
דוא"ל____________________________________ :
הצעה כספית  -לציין מחיר מבוקש ללא מע"מ
להלן הצעת המחיר לניהול מרכז כלנית על פי הנדרש בקול קורא זה .
מחיר חודשי קבוע (ריטיינר) בסך של.₪ _________ :
אין להציע מחיר העולה על ( 10,000לא כולל מע"מ) ,הצעה למחיר גבוה יותר תפסל ולא תיבדק.
המחיר המוצע כולל החזר נסיעות ,עלויות ביטול זמן וכל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים למועצה
תנאי תשלום שוטף 15 +מיום הגשת החשבון .כפוף לאישור החשבון על ידי גזברית המועצה .
התמורה בגין שירותים כאמור ,הינה סופית ומוחלטת ולא צמודה למדד .
התמורה בגין שעות עבודות תשולם בגין ביצוע בפועל.
חתימת המציע ______________

חותמת ___________________

מצורפים בזאת:







תעודת השכלה/הסמכה/רשיונות של היועץ המוצע
פרטים לעניין אמות המידה לבחירת יועץ
תעודת עוסק מורשה של המציע/המעסיק
אישור ניהול פנקסי חשבונות על שם המציע/המעסיק
אישור על ניכוי מס במקור על שם המציע/המעסיק

חתימה וחותמת המציע__________________________:






תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר על העדר ניגוד עניינים
תצהיר על העדר הרשעות פליליות
תעודת רישום תאגיד של המעסיק
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פרטים לעניין תנאי הסף ומדדי האיכות לבחירת הזוכה:
להוכחת עמידה בתנאי הסף  2.2.1ו  2.2.2יש למלא את הפרטים בטבלה המצ"ב.
"ניסיון טיפולי/מקצועי :היועץ המוצע בעל ניסיון מוכח כמטפל בפועל ,של  5שנים לפחות ,לחלופין
(למטפל שהוא בעל רשיון הוראה) היועץ המוצע הוא בעל ניסיון מוכח בהוראה של  5שנים לפחות.".
המסגרת בה ניתן
השירות
(שכיר  /פרילנס/
קליניקה פרטית)

מהות הטיפולים
שסופקו

קהל היעד

החל מתאריך

ועד תאריך

"ניסיון ניהולי :היועץ המוצע בעל ניסיון כמנהל/ראש צוות/מדריך של צוות המונה לפחות  5מטפלים/אנשי הוראה,
במרכז ציבורי/פרטי שמציע טיפולים/שיעורים ע"י מספר אנשי מקצוע לקהל הרחב ,ושימש בתפקיד זה במשך
תקופה של לפחות  11חודשים ברצף במהלך  7השנים".
שם המוסד /
המרכז

הגדרת התפקיד

מספר
המטפלים
אותם ניהל
היועץ המוצע

מועד תחילת
התפקיד

חתימה וחותמת המציע__________________________:

מועד סיום
התפקיד

פרטי איש קשר
במוסד/מרכז-
שם ,תפקיד
ומס' טלפון
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תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ ב_______________________ (להלן" :המציע").
שם המציע
תפקיד
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .1יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 1ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  1לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).

 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
(חתימת המצהיר)

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

____________
(עו"ד)

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום הסכם למתן שירותי יעוץ בנושא ניהול מרכז כלנית (להלן" :ההסכם") ומילוי תנאיו ,וכי המציע
אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .1הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .1הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .1הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .7מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
שם _______________________

חתימה ______________________

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

_________________
חתימה וחותמת
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תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)

אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה לבקשה
להירשם למאגר היועצים של המועצה המקומית כפר שמריהו.

.1

הרייני מצהיר כדלקמן:
.1.1

המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1951-פקודת מס הכנסה ;
פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים
 190עד  181 ,197עד  191ו 111-עד  118לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או
התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.1.1

הבאות___________________________:
העבירות
ב ביצוע
בעבר
הורשע
המציע
(יש
__________________________________________________________________
לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

.1

הוא יל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-

.1

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.

____________________
חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז .מס'
_________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
תאריך____________:

חתימה וחותמת עו"ד_________________ :

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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מסמך ג'
הסכם
שנערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _____ לחודש____________ שנת ________
בין :מועצה מקומית כפר שמריהו
שכתובתה לעניין הסכם זה:
_____________________
על -ידי מורשי החתימה מטעמה:
_________________________
(להלן" :המועצה" ו/או "המזמין")
מצד אחד
לבין.___________________________ :
ח.פ/.ת.ז._____________________ .
שכתובתו היא:
ברח' ________________________.
על -ידי מורשי החתימה מטעמו:
ה"ה ___________ ת.ז.__________ .
ו _____________ -ת.ז.__________ .
(להלן" :נותן השירותים ")
מצד שני
הואיל
הואיל:
והואיל:

והואיל:

והמועצה ערכה קול קורא לקבלת הצעות מחיר לניהול מרכז כלנית מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים
שנקבע בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/1016ו.5/1017 -
ונותן השירותים הגיש מועמדותו לקול קורא ,וברשותו כל הידע והכישורים המתאימים למתן
השירותים ,באופן ובתנאים המפורטים בכלל מסמכי ההליך ובהסכם זה;
והצדדים מסכימים כי תנאי ראשון ויסודי בין המזמינה לבין נותן השירותים הוא שיחסי הצדדים הינם
של מזמינה – קבלן עצמאי ובשום מקרה אין לפרש ואין לראות ביחסי ההתקשרות שבין הצדדים יחסי
עובד  -מעביד;
ונותן השירותים בחן את הוראות הסכם זה והתניותיו והוא מצא אותם מתאימים למתן השירותים על
ההתחייבויות והזכויות הקבועות בו וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם.

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם כדלקמן:
א .מבוא ,כותרת ופרשנות
 .1המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ,ומהווים תנאים מתנאיו.
 .1כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות ההסכם.
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .1הסכם זה הנו מלא וממצה את יחסי הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו והוא מחליף ומבטל כל
מצג ,הסכם ,משא ומתן ,זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו ) בין בכתב ובין בעל פה ( בין-
הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת הסכם זה.
ב .הצהרותיו והתחייבויותיו של נותן השירות
נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1כי הינו בעל הידע המקצועי ,הכלים ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה במלואו,
במקצועיות ,במומחיות ובנאמנות.
 .5כי יעמיד את מלוא ידיעותיו ,ניסיונו וכישוריו המקצועיים לרשות המועצה ויעשה כל שביכולתו לשם מתן
השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה והכל בהתאם לאמור בתנאי ההליך ונספחיו והסכם זה.
 .6כי הינו בעל תעודת מקצוע  /רישיון בתוקף מטעם משרד הבריאות ככל שהינו נותן שירותים בתחומים
המחייבים רישוי או הכרה מקצועית על ידי משרד הבריאות על פי חוק (כגון :קלינאות תקשורת ,ריפוי
בעיסוק ופסיכולוגיה) וכי יקפיד למלא אחר כל החוקים ,הצווים ,התקנות והוראות כל דין והרשויות
הנוגעות בדבר בכל הקשור למתן השירותים;
 .7נותן השירות מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים כאמור ייעשה באמצעותו בלבד ולא יהיה רשאי להסיבם
לכל אדם אחר וכי הסכמתה של המועצה להתקשרותה עם המטפל מותנית בקבלת השירותים ממנו בלבד.
 .8כי לא הורשע בעבר בעבירות ,לרבות עבירות על חוקי העבודה וחוקי המגן.
 .9כי לא תלויה נגדו כל תביעה פלילית  ,ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות
למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .10כי הציג בפני המועצה על פי דרישתה אישור משטרת ישראל בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין לפי חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 1001-וכן לכל עובד מטעמו או מי ממלוויו,
באופן זמני או באופן קבוע.
 .11כי מתחייב לפצות את המועצה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה על ידו כתוצאה מפעולותיו אם נעשו
במזיד ו/או מתוך רשלנות ,לרבות נזקי גוף.
ג .תקופת ההסכם
 .11תוקפו של הסכם זה הינו למשך  11חודשים מיום חתימתו ,שתחילתה ביום חתימת שני הצדדים על
ההסכם .המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ובלבד שהתקופה הכוללת
של ההתקשרות לא תעלה על  60חודשים.
 .11המועצה רשאית להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה של  10יום מראש
ונותן השירות לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך .במקרה כאמור נותן השירות זכאי לקבלת החלק
היחסי עבור העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום כאמור תהווה סילוק לכל טענות הקבלן
בקשר לסיום מתן השירות על ידו.
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 .11מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ,מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית להביא לסיום
ההסכם באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .11.1אם נותן השירותים יפר את ההסכם הפרה יסודית ו/או יואשם בעבירה שיש עמה קלון ו/או
שיבצר ממנו לספק את השירותים למועצה.
 .11.1נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,ונותן השירותים לא תיקן את
ההפרה לאח ר שקיבל התראה על כך מהמועצה ,תוך הזמן שנקבע בהתראה.
 .11.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם ,ייחשב נותן השירותים כמי שהפר את ההסכם הפרה
יסודית ,בקרות אחד מן האירועים הבאים:
א .נגד נותן השירותים ו/או ביחס אליו הוגשו התראה לפשיטת רגל ו/או בקשה לפשיטת
רגל ו/או צו כינוס נכסים ו/או בקשה לפירוק ו/או צו פירוק.
ב .נותן השירותים הודיע למועצה כי אין הוא יכול או רוצה לספק את השירותים ו/או
למלא אחר הוראות ההסכם.
ג .הוכח להנחת דעתה של המועצה כי נותן השירותים הסתלק מביצוע ההסכם.
ד .הוטל עיקול על נכסי המטפל ו/או ננקטו פעולות גבייה כנגד המטפל ביחס לנכסי
המטפל ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך  7ימים ממועד ביצועם.
ה .המטפל נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה משפטית.
ו .המועצה התרתה במטפל שאין הוא מספק את השירותים כראוי וכמצופה ממנו
והמטפל לא נקט תוך  15ימים ממועד קבלת ההתראה ,צעדים המבטיחים לדעת
המועצה את מתן השירותים באופן ראוי והולם.
 .15בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,נותן השירותים מחויב להעביר למועצה את כל החומר,
כלים או מידע וכל דבר אחר השייך למועצה ו/או שנמסר לו על ידה ו/או הקשור למתן השירותים נשוא
הסכם זה עד להפסקת ההסכם ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה.
 .16מנגד ,תאפשר המועצה לנותן השירותים לאסוף ולקחת כל מוצר או אביזר או כלי או מכשיר השייך לנותן
השירותים ואשר יהיה מצוי במועד סיום השירותים במרכז או בשליטת המועצה.
 .17הפר המטפל אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך והסכם זה ,יהיה חייב לשלם למועצה
פיצויים בעד הנזקים וההפסדים שנגרמו למועצה כתוצאה מהפרה כאמור ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,
תהא המועצה זכאית לקבלת נגד המטפל כל סעד משפטי אחר ,לרבות צו מניעה ,צו עשה וצווי ביניים.
ד .אחריות ,שיפוי וביטוח
 .18מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,מובהר ומודגש בזאת ,כי נותן השירות אחראי כלפי המועצה ,כלפי
עובדיה ,כלפי שלוחיה וכלפי כל צד שלישי ,לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירות
ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג למועצה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש ,כתוצאה
מביצוע הוראות ההסכם ) במישרין או בעקיפין( ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או
כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של נותן השירות ו/או שלוחיו
ו/או כל מי הבא מטעם נותן השירות.
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 .19נותן השירות ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות
משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.
 .10נותן השירות יהיה אחראי בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן רווח וכל נזק כיוצא
באלה שיגרמו ,במישרין או בעקיפין ,למועצה ו/או לציודה ,ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו,
לרבות לעובדי נותן השירות ,ככל שיגרמו ,בשל מעשה או מחדל כלשהם של נותן השירות ו/או נותן
שירותים מטעמו.
 .11על נותן השירות תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,
מוות ,וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של
נותן השירות למועצה ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של נותן השירות ו/או לגופו ו/או לרכושו
ו/או לצד שלישי כלשהו ,ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של נותן השירות ,כל זאת תוך כדי או
עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה.
 .11נותן השירות פוטר לחלוטין את המועצה ו/או העיריה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם וכל הבאים מטעמם
מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק באחריותו של נותן השירות בקשר עם הסכם זה ,אשר ייגרם ו/או
נגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,אשר מקורם בכל עילה שהיא בכל הקשור במתן השירותים על פי
הסכם זה.
 .11נשאה המועצה בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו למי מהן ו/או לרכוש מי מהן ו/או לצד
שלישי כלשהו בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה ממתן ו/או ביצועם של השירותים ,יהיה על נותן השירות
להחזיר למועצה באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותם בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים
כאמור לעיל ולהלן.
ביטוח:
 .11המועצה בסעיף זה (ביטוח) תקרא :מועצה מקומית כפר שמריהו תאגידים עירוניים של המועצה ו/או
גופים קשורים למועצה.
 .15מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
כל דין ,נותן השירות מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.
 .16מובהר כי בשלב הרישום למאגר היועצים ,אין צורך בהסדרה או המצאה של מסמך ביטוחי כלשהו לידי
המועצה ,אלא מסמכים אלה יומצאו כמפורט להלן בסעיפי הסכם זה.
 .17עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על נותן השירות בלבד .כל דרישות הביטוח הרשומות
בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של נותן השירות לפני ההתקשרות בין הצדדים.
 .18נותן השירות מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה בגין כל נזק
או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור.
 .19הביטוח הנדרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על נותן
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השירות יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו,
למועצה ולצד שלישי.
 .10הפר נותן השירות את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המועצה,
יהא נותן השירות אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או
טענות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המועצה כל טענה כאמור.
 .11נותן השירות לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 .11כתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה ,ימציא נותן השירות למועצה את אישור קיום הביטוחים כפי
הנדרש על פי הסכם זה ,שהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי
הביטוח הנדרשים.
 11 .11ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ,ימציא נותן השירות למועצה
את אישור הביטוח שוב כשהוא מתוארך לתקופת ביטוח נוספת.
 .11מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לנותן
השירות מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים
כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור הביטוח לידי המועצה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה
אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .15מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות
אך לא תהיה חייבת לעשות כך  .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המועצה או מי מטעמה
אינה פוטרת את נותן השירות מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
 .16נותן השירות יכול להגיש ,ככל ויידרש לכך ,העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות
המועצה ,לרבות מחירים ,שמות מבוטחים או ספקים אחרים ,כתובות ,מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
 .17מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי לבקש מנותן השירות לשנות או לתקן את הפוליסות
ו/או את אישור קיום ה ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי
לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ה ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות
כל שהיא.
 .18מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא נותן השירות על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב
העיכוב כאמור.
 .19במידה ונותן השירות יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא נותן השירות למועצה
את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש .תהליך זה
יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם.
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 .10ככל שלדעת נותן השירות קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי נותן השירות ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים ,יערוך נותן השירות את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף
לאמור לעיל.
 .11ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף ,כל עוד יש לנותן השירות אחריות על פי כל דין.
 .11מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת ההסכם ,מתחייב נותן
השירות למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנות יו .על נותן השירות חלה החובה
על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות
חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
 .11נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור ע ל כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת המועצה
לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .11בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב היועץ לכלול את התנאים הבאים:
 .11.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – היועץ ו/או המועצה:
" .11.1המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עיריית אור יהודה ו/או חברות בת ו/או עובדים של
הנ"ל.
 .11.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של
היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .11.1ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין
תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.
 .11.5ככל ונותן השירות אינו מעסיק עובדים מטעמו ,הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים.
 .11.6ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של
היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .11.7ביטוח אחריות מקצועית – יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים
מקצועיים למועצה.
 .11.8סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים
מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000
 .15הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
ה .אי קיום יחסי עובד – מעביד
 .16מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי ואינו מהווה הסכם עבודה ,וכי נותן
השירות הוא בעל עסק עצמאי לאספקת השרותים וכי בינו לבין המזמין לא מתקיימים יחסי עובד מעביד ,
יחסי -הרשאה ,סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .17נותן השירות יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן
השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .18נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי .כמו כן מצהיר
נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.
 .19מובהר בזאת כי נותן השירות הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו המעניקים
שירותים ועבודות למועצה בהתאם להסכם זה ,וכי אין בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד ,יחסי
הרשאה, -סוכנות או שותפות ,לצורך כל דבר ועניין.
 .50מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי
בהסכם זה ,רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו כעובד המועצה ,הרי ששכרו של נותן
השירותים יחושב למפרע למש ך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם ,או
במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג ,על פי השכר שהיה משולם לעובד מועצה שמאפייני העסקתו הם
הדומים ביותר לאלה של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למועצה את ההפרש בין
התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המועצה.
 .51היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המועצה ,יהיה על נותן
השירותים לשפות את המועצה ,מיד עם דרישה ראשונה ,על כל ההוצאות שיהיו למועצה בשל קביעה
כאמור.
 .51בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם המועצה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה ,רשאית
המועצה לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמועצה.
ו .הוראות לעניין אי הסבת ההסכם
 .51נותן השירות מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו (לרבות התשלומים להם זכאי) ו/או את
חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו ,זולת
עובדיו או שליחיו בביצוע השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של המועצה
בכתב ומראש.
 .51ויובהר ,כי הסבת או המחאת העבודות נשוא הסכם זה מותרת ,ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעתה
של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש .ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם
לנספח להסכם שייחתם על ידי המועצה מצד אחד לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
 .55נתנה המועצה את הסכמתה להסבת ההסכם ,כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן
השירות מאחריותו והתחייבויותיו על פי ההסכם ,ונותן השירות יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או
מחדל של מבצעי -העבודות.
 .56היה נותן השירות תאגיד רשום יראו בהעברת  45%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין
אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים ,כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת המועצה
כאמור לעיל.

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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ז.

הפרת ההסכם ופיצויים מוסכמים
 .57לא ימלא נותן השירות את מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ,או לא ימלא נותן השירות אחר
הוראותיה של המועצה ,רשאית המועצה להתרות בו ולדרוש את מילוי הוראות ההסכם כראוי .ההתראה
תהיה בעל פה או בכתב.
 .58ראתה המועצה כי ההפרה לא תוקנה כאמור ,תהא רשאית המועצה להודיע לנותן השירות על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על ביטול ההסכם ,בתוך  7ימים.

ח .התמורה והיקף השירות
 .59תמורת מתן השירותים ,יהיה זכאי נותן השירות לתשלום וזאת בתוספת מע"מ כדין ועל פי המפורט בנספח
התמורה המצ"ב ומסומן א' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .60אחת לחודש ,ולא יאוחר מהיום החמישי בכל חודש ,יגיש נותן השירות למועצה חשבון בגין השירותים
שביצע עבורה בחודש הקודם ,תוך פירוט מדויק של השירות שנערך באותו חודש.
 .61התשלום עבור החשבון יבוצע בתוך  15יום מאישור החשבון על ידי נציג המועצה .
 .61למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת ,כי התמורה כאמור דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן
השירותים עבור נותן השירות כמפורט בהסכם.
 .61שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המועצה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא
אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים ,לא לנותן השירותים ולא לאדם
אחר וכי התמורה היא מלאה ,סופית ומוחלטת ולא יתווספו עליה כל סכומים ,אלה אם הוסכם אחרת
מראש ובכתב על ידי המועצה.
 .61הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים בין הצדדים הם יחסי
מזמין -נותן השירותים עצמאי.
 .65נותן השירותים מצהיר כי התמורה הנקובה לעיל כפי שנקבעה במסמכי ההליך ובהסכם זה מהווה תמורה
מלאה וסופית בגין השירותים שיינתנו על ידו ,וכי התמורה כוללת בתוכה את כל מרכיבי השירותים ואת
ההוצאות שיהיו לו ,לרבות הוצאות עבור ציוד ו/או הוצאות נסיעה ,ולא תהיינה לו כל דרישות מהמזמינה
לתשלום נוסף בגין מתן השירותים.
 .66במקרה ,שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של נותן השירותים שאין בין הצדדים יחסי
עובד – מעביד ,תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי עובד -מעביד בין המזמינה לבין נותן השירותים,
אזי יחולו ההוראות הבאות:
התמורה בגין מתן השירותים תקטן ,רטרואקטיבית ,ב( 10% -להלן –התקבול) וזאת בשונה
א.
מהתמורה הנקובה בסעיף  15לעיל.
 70%מהתקבול ייחשב כשכר ו 10% -מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה נותן
ב.
השירותים זכאי ,ככל שיקבע כי היה זכאי להם ,כגון :תוספת יוקר ,שעות נוספות ,דמי הבראה ,דמי
חגים ,הוצאות נסיעה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים ,ככל שחלו ו/או
חלים ו/או שיחולו על המזמינה לפי כל דין ו/או הסכם ,החל מיום תחילת מתן השירותים ועד למועד
הקובע.
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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ג.

ד.
ה.

ט.
.67
.68

.69
.70

במקרה כאמור ,נותן השירותים מתחייב ל השיב למזמינה את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע
לו ,לרבות מע"מ ,היינו ,את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לבין התקבול המפורט בסעיף זה ,החל
ממועד תחילת מתן השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל ,בתוספת ריבית בשיעור של 7%
לשנה ,ממועד קבלת התמורה ,לפי הגבוה מבין השנים.
נותן השירותים יפצה וישפה את המזמינה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור ,מיד
עם דרישתה הראשונה של המזמינה.
המזמינה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו נותן השירותים יהיה זכאי את החוב של נותן השירותים
למזמינה.

שיפוי וקיזוז
למטפל אחריות וחבות כללית ,שלמה ישירה כלפי המועצה ,למתן השירותים ולקיום כל התחייבויותיו לפי
מסמכי ההליך והסכם זה.
המטפל מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה בשלמות בגין נזקים מכל מין וסוג או תביעה או דרישה ,מכל
עילה שהיא תוגש ,על ידי אדם כלשהו ,נגד המועצה בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו ע"י המטפל
ו/או עובדיו ו/או מי שפועל בשמו ו/או מטעמו במסגרת מתן השירותים וכן בגין אי קיום התחייבויותיו על פי
מסמכי ההליך והסכם זה.
המועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי המטפל לפי האמור לעיל ,את החוב של המטפל בגין נזקים
שיגרום ,כמפורט לעיל ,מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או תביעה אשר תעמוד למועצה על פי כל דין.

י .שמירת סודיות
 .71במשך תקופת ביצוע השירותים על ידי נותן השירותים ולאחריה ,מתחייב נותן השירותים לשמור בסודיות,
לא לגלות ,לא להעביר ,לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ולא למסור בכל דרך שהיא
וב שום זמן שהוא ,כל מידע ,מידע סודי ,ידיעה ,מסמך ו/או כל חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב
על הנעשה במועצה ו/או בכל הקשור אליה ו/או כל מידע מקצועי אחר ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של
אדם ,אישיותו של אדם ,צנעת חייו ,מצב בריאותו ,מצבו הכלכלי ,דעותיו ואמונותיו של אדם ,שיגיעו לידיעת
נותן השירותים אגב מתן השירותים.
 .71מוסכם בין הצדדים כי המידע הנ"ל הוא קניינה הבלעדי של המועצה ו/או נמצא ברשותה כדין.
 .71נותן השירותים יפצה וישפה את המועצה וכל צד ג' ,בגין נזקים מכל מין וסוג שייגרמו עקב אי קיום
התחייבויותיו אלה ו/או התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
יא .שונות
 .71הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמה שבין הצדדים והוא מבטל כל הסכם ,מצג קודם או התחייבות אחרת
שנעשו קודם לחתימת הסכם זה ואינם כלולים בו.
 .75כל שינוי בהסכם זה טעון מסמך בכתב בחתימת שני הצדדים .אם לא כן -יהיה השינוי חסר תוקף.

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .76לא השתמשה המזמינה ,במקרה מסוים ,בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה ,לא יראו בכך ויתור על אותן
זכויות באותו מקרה או במקרה אחר.
 .77מובהר בזאת כי יש לקרוא את האמור בהסכם זה בלשון זכר כאילו נאמר בלשון נקבה ,לפי העניין ,ולהפך-
את האמור בלשון נקבה כאילו נאמר בלשון זכר  -לפי העניין.
 .78כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט ברישת ההסכם.
 .79כל הודעה מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בחלוף  18שעות ממועד שיגורה בדואר רשום,
ואם נמסרה ביד או שוגרה באמצעים אלקטרוניים – בעת מסירתה או שיגורה כאמור.

ולראייה באו הצדדים על החתום
המועצה
באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
___________ ו ___________
אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם
המועצה
דן שווץ ,עו"ד
יועמ"ש המזמין
תאריך________ :

חתימה וחותמת המציע__________________________:

נותן השירותים
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה
____________
ת.ז.
__________
ו_______________ ת.ז.____________ .
אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה
בשם ________________ בע"מ
______________ ,עו"ד
תאריך________ :
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נספח  – 1מפרט השירותים
 .1רקע
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה/המזמין") מעוניינת להתקשר עם נותן שירותים חיצוני
לניהול מרכז כלנית (להלן :המנהלת) עפ"י הדרישות המפורטות בהליך זה.
 .1.1מרכז כלנית הוקם בשנת  1001במטרה לתת מענה מקצועי ,הן בתחום הלימודי והן בתחום הרגשי חברתי
לילדים בעלי צרכים ייחודיים  ,בתוך הקהילה.
 .1.1המרכז הוקם בשיתוף פעולה בין משרד החינוך – מתי"א ומועצת כפר שמריהו ,וממוקם בסמוך לקריית
החינוך של המועצה שכוללת בי"ס יסודי ,שלושה ( )1גנים פרטיים לגילאי  0-1שפועלים ע"י גורם חיצוני,
ושלושה ( )1גני עירייה.
 .1.1גישת העבודה במרכז מבוססת על קשר שוטף בין מערכת החינוך ,השרות הפסיכולוגי ושרותי הרווחה
והקהילה .המרכז נותן שירות לילדים החל מגיל  1ועד לסיום חטיבת הביניים ופועל אף בזמן חופשות
משרד החינוך ,בתיאום עם המטפל/ת.
 .1.5המרכז מנוהל כיחידת רווח עצמאית ללא תמיכה כספית של המועצה.
 .1.6במרכז יש  5חדרים בגדלים שונים ממוזגים ומאובזרים המתאימים לעבודה פרטנית ,זוגית וקבוצתית.
חדר ישיבות מתאים עד  15איש כולל אמצעי מדיה.
 .2פירוט מצב קיים
 .2.1במהלך שנה"ל תשפ"א טופלו במרכז כלנית כ 60 -תלמידים מגנ"י ובתיה"ס.
 .1.1המטפלים במרכז כלנית אינם מועסקים כעובדי המועצה ,אלא נותני שירותים עמם התקשרה המועצה
בהליך פומבי ,בהתאם לנהלי הרכש וההתקשרויות החלים על המועצה .לפיכך ,הרחבת צוות המרכז
מחייבת ביצוע הליך מוסדר של קבלת הצעות מחיר ,בהובלה של משרד הרכש בהתאם לנהלי המועצה.
 .1.1הצוות הטיפולי במרכז בשנת תשפ"א:
תחום הטיפול
קלינאות תקשורת

מס' ימי
מס'
מטפלים עבודה בשבוע
7
1
1

סה"כ שעות
טיפול שבוע

שעות טפול
בשבוע
7

תרפיה רגשית

1

1+1

8+8

16

ריפוי בעיסוק

1

1+1

7+7

11

מורה להוראה
בי"ס יסודי

1

5+5

10+10

10

מורה לעל יסודי

1

חתימה וחותמת המציע__________________________:

הערות

סיימו את
עבודתם

סיימה את
עבודתה
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 .1.1נתונים כספיים :בשנים  1010 – 1019המחזור הכספי של המרכז עמד על כ ₪ 600,000-בשנה.
 .1.5למרות האמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,אין בתיאור המצב הקיים והנתונים שלעיל כדי לחייב את
המועצה ,ועומדת לה הזכות לשנות אותם ,בין אם במסגרת החלטה של המועצה ,ובין אם במסגרת
שינויים שיערכו על ידי מנהלת המרכז באישור של המועצה.
 .1ניהול מרכז כלנית  -פירוט השירותים הנדרשים:
 .1.1היקף משרה:
 .1.1.1ניהול המרכז בהיקף של חצי משרה ,כאשר נדרשת נוכחות פיזית של מנהלת המרכז לפחות של 1
ימים בשבוע בשעות הבוקר  /צהרים (גמיש).
 .1.1.1נדרשת זמינות בטלפון לפתירת בעיות ותקלות שעולות מהשטח ,ומתן מענה לפניות הורים
ומטפלים.
 .1.1ניהול המרכז:
 .1.1.1המרכז מנוהל כיחידת רווח ע צמאית ללא תמיכה כספית של המועצה ,אי לכך ,שכר המנהלת משולם
מתוך הכנסות המרכז.
 .1.1.1אחריות לריכוז נתונים כולל  ,ניהול אדמיניסטרטיבי ותפעולי שוטף של המרכז.
.1.1.1עבודה בשיתוף פעולה ובתיאום מול מנהלת מחלקת החינוך של המועצה.
 .1.1.1השתתפות בפורומים מקצועיים ובישיבות ועדת החינוך של המועצה.
.1.1.5ניהול ותכנון תקציב המרכז כולל תקציב רכש ,בקרה על הוצאות והכנסות.
 .1.1.6מדי חודש נדרשת המנהלת לקבל מכל מטפל במרכז פירוט שעות עבודה אותן סיפק בחודש הקודם,
ב צירוף חשבונית לתשלום .על המנהלת לבדוק כי פירוט השעות אכן בוצע בפועל ולאשר זאת
בחתימתה ,ולאחר מכן להעביר למועצה את החשבוניות המאושרות לתשלום (בהתאם לנהלי הרכש
של המועצה) ,וזאת לא יאוחר מיום ה 20-לכל חודש.
.1.1.7אחריות כוללת על גביית התשלומים מההורים ,לרבות עדכון מחירים לפני פתיחת שנת תקציב
הבאה  ,כל זאת בתיאום ובכפוף להסכמת המועצה.
 .1.1.8ניהול פעילות מרכז כלנית וגביית התשלומים יתבצעו באמצעות מערכת ממוחשבת (תוכנת ניהול
וגביה).
 .1.1.9מובהר כי כיום ,אין שימוש במערכת ניהול וגביה במרכז כלנית ,וכי המנהלת תידרש להטמיע שימוש
במערכת כאמור .המערכת תסופק למרכז כלנית ע"י המועצה.
 .1.1.10מובהר כי האחריות על תשתיות ותקינות מבנה המרכז חלה על המועצה ,כבעלת הנכס.
 .1.1ריכוז מקצועי:
 .1.1.1ניהול של כלל הצוות הטיפולי ,המנהלת תשמש ככתובת למטפלי המרכז ,להתייעצות מקצועית
ולפתרון בעיות.
.1.1.1עבודה שוטפת מול הורים ומשפחות המטופלים ,תיווך בינם ובין המטפלים.
.1.1.1אחריות על קליטת מטפלים חדשים בכפוף ובמסגרת הליכי הרכש של המועצה (המנהלת תסייע
בהליכי התקשרויות עם מטפלים ,שינוהלו ע"י משרד הרכש ,כגורם המקצועי בהליך) ,.ושימור צוות
המטפלים.
חתימה וחותמת המציע__________________________:
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 .1.1.1דאגה לקיומם ומעקב אחר תהליכי סופרוויז'ון (הדרכות למטפלים).
 .1.1.5השתתפות בפורומים מקצועיים ובישיבות ועדת החינוך של המועצה.
.1.1.6אחריות כוללת לבניית תוכניות טיפול ,קיום ועדות הערכה ומעקב אחר תוצאות הטיפול.
 .1.1.7קיום קשר שוטף ושיתופי פעולה עם :מחלקת החינוך במועצה ,עובדי הוראה וגננות במערכת החינוך
במועצה ,שרותי הרווחה והקהילה וכיוצ''ב.
.1.1.8אחריות לפיתוח והתמקצעות מתמדת של צוות המטפלים במרכז ,כולל דרישה מהמטפלים לעבור
השתלמויות כל תקופה מוגדרת ומעקב אחר הביצוע.
.1.1.9הנחיה והדרכה למורים ,גננות וצוותי חינוך במערכת החינוך במועצה.
 .1.1פיתוח עסקי:
.1.1.1יצירת נוהל ובניית תהליך להפניה וקבלה של תלמידים לטיפול במרכז.
 .1.1.1כולל יצירת שיתופי פעולה עם מורים וגננות לפרסום ושיווק שירותי המרכז.
.1.1.1קידום ופיתוח תחומי טיפול חדשים ,הרחבת קהלי היעד ,הרחבה וקידום של סל השירותים שהמרכז
מספק ,כגון (בניית מנגנון המשלב הפניות של ילדים מקופ"ח ,וקבלת החזרים להורים) ,כל זאת
בכפוף לאישור המועצה .
 .1.1.1פיתוח ערוצי רווח נוספים ,לרבות ע"י שימוש בחדרי מרכז כלנית ,בכפוף לקבלת אישור המועצה.

חתימה וחותמת המציע__________________________:
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נספח 2

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בי ן התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או חברות
☒מזמין שירותים
☒שירותים
בנות
ת.ז/.ח.פ
500202676

ת.ז/.ח.פ.

☒אחר:

מען
קרן היסוד  13כפר שמריהו
כיסויים

מען

ניהול מרכז כלנית ו/או
שירותים נלווים.

סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח
אחריות
כלפי צד
שלישי

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות למקרה
ולתקופה  /סכום ביטוח
מטבע
סכום

☐אחר
__________________
____

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

 302אחריות צולבת
₪
1,000,000
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני
משנה
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
יחשב כצד ג
 309ויתור על תחלוף
₪
10,000,000
אחריות
מבקש האישור
מעבידים
 319מבוטח נוסף היה
ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
₪
1,000,000
ת .רטרו:
אחריות
 302אחריות צולבת
מקצועית
 304הרחב שיפוי
_____
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 325מרמה ואי יושר
עובדים
 327עיכוב /שיהוי עקב
מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי 6
חודשים.
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המב וטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת
בנספח ג')*:
 082שירותי ניהול
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימה וחותמת המציע__________________________:

עמוד  23מתוך 23

