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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת שרותי
הפעלת צהרונים וקייטנות לשנת הלימודים התש"פ  ,2019-20בהתאם להוראות משרד החינוך ,משרד הרווחה וכל
דין ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  , 18כפר שמריהו .בימים א' עד ה' ,בתיאום
מראש בטלפון  09-9506699בשעות ,8:00-14:00 :תמורת סך של  ,₪ 500אשר לא יוחזר.
לא יתקיים כנס מציעים ,עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת  , http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilועל
המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר
המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה שם המכרז ומספרו.
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום ב'  22/7/2019בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") הצעה שתוגש לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבל ולא תובא לדיון.
על מגיש ההצעה לצ רף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של  ₪ 5,000שתהיה בתוקף ובנוסח
כמפורט בתנאי המכרז.
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

סרג' קורשיא,
ראש המועצה

עמוד  3מתוך 51

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו והחברה לחינוך כפר שמריהו בע"מ -חל"צ (להלן "המזמין") מזמינות
בזאת הצעות לשירותי הפעלת צהרון וקייטנות ,לילדי גנ י הילדים בגילאי שלוש עד חמש ( ,)3-5וילדי בית
הספר בגילאי שש עד שמונה ( ,)6-8במועצה המקומית כפר שמריהו ,החל מיום ה –  1לספטמבר ,2019
בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.
 .1.2בשנה"ל תשע"ט סיפקה המועצה באמצעות מפעיל חיצוני ,את שרותי הפעלת הצהרון לכ 50-ילדים
בשלושת הכיתות ,במסגרת אחת.
 .1.3יודגש כי התמורה במכרז זה קבועה מראש ,על פי חוק הצהרונים ולכן מכרז זה הינו "מכרז איכות" בלבד,
דהיינו ,הזוכה בהצעה יהיה מי שייקבע ע"י המזמין כי הצעתו הינה האיכותית ביותר מבחינת תמהיל ,טיב
ואיכות שירותים .איכות ההצעה תקבע ע"י צוות מטעם המזמין ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
 .1.4מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי מסמכי מכרז אלה ולהתחיל לספק את
השירותים הנדרשים בו לא יאוחר מיום ה.1/9/2019 -
 .1.5במסמכי המכרז יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם המצורף כמסמך ב'.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .2.1מציע שהוא יחיד תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים בכול
הדרישות ובתנאי הסף במצטבר.
יובהר כי ,גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכי לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים
שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .2.2המציע בעל ניסיון מוכח ,במהלך שלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה ,של
שנת לימודים אחת מלאה לפחות ,בהספקת שרותי הפעלת צהרונים וקייטנות ,תחת חוק הצהרונים ,וזאת
לפחות לחמישה ( )5גני ילדים ציבוריים ,ו/או בתי ספר ממלכתיים ,העונים על התנאים הבאים במצטבר:
 .2.2.1בכל צהרון רשומים לפחות –  20ילדים.
 .2.2.2לפחות שניים מבין חמשת הגנים ו/או בתי ספר ,להם ניתן השרות הם באזור תל אביב ו/או השרון.
 .2.2.3השירות כלל הספקת ארוחות (הזנה) לילדי הצהרון.
 .2.3בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע ו/או בעל זיקה אליו ,לא הורשעו ביותר משתי
עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
תשע"ב 2011-ו/או צווי ההרחבה מכוחם.
 .2.4המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק בתחום השירותים האמורים במכרז זה.
 .2.5המציע ו/או בעלי השליטה במציע ו/או מנהלי המציע לא הורשעו בעבירות (שטרם התיישנו) המנויות
בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ,1981 ,-כמפורט בתצהיר המצ"ב.
 .2.6המציע צרף ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח ד.2/
 .2.7המציע רכש את מסמכי המכרז.
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 .3מסמכים שיש לצרף להצעה:
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר
כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .3.1את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לבחינת איכות המציע והצעתו כמפורט בסעיף  8למסמך זה,
לרבות המסמכים הבאים:
 .3.1.1תכנית חינוכית מוצעת ,הכוללת פירוט פעילויות העשרה שיועברו בצהרונים ,בשגרה ובימים מלאים
(בחופשות משרד החינוך/קייטנות).
 .3.1.2פרטים אודות תוכניות הכשרה והדר כה שמתחייב המציע לערוך לעובדי הצהרונים אשר יספקו את
השירות למועצה בפועל.
 .3.1.3פרטי צוות מקצועי אשר ילווה את פעילות הצהרונים מטעם הספק ,כגורם מייעץ לעובדים המפעילים
את הצהרון ופרטי עובד אשר ירכז את פעילות הצהרונים במועצה ,לרבות קורות חיים ,אסמכתאות
לגבי תארים ותעודות מקצועיות ,פרטי וותק וניסיון.
-

מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לבחון את איכות המציע והצעתו אך ורק על פי המסמכים
והאסמכתאות שצרף להצעת למכרז.

-

מובהר כי בצירוף המסמכים המפורטים לעיל להצעתו ,מתחייב המציע לעמוד באיכות והיקף של
הפעילויות ,ההכשרות לצוות העו בדים והליווי המקצועי ,באופן שלא יפחת מהמפורט בהצעתו
במהלך כל תקופת ההתקשרות .ככל שלדעת הממונה מטעם המועצה הספק שיזכה לא יעמוד
בהתחייבותו לפי ההצעה למכרז בכל שלב במהלך ההתקשרות ,יהא רשאי הממונה לדרוש מהספק
לבצע שינויים באופן הספקת השירותים ,לשביעו רצון הממונה .אי עמידה בהנחיות הממונה כאמור
תהווה הפרת ההסכם.

 .3.2להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  2.2לעיל על תתי סעיפיו ,יצרף המציע להצעתו רשימת פרויקטים
העונים על הקריטריונים שבסעיף זה ,ע"ג הטבלה בנספח ד.1/
למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המזמין עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת
חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.
 .3.3להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  2.3יצרף המציע תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו –  ,1976ע"ג נספח ד.3/
 .3.4להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  2.4יצרף המציע תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה,
ע"ג נספח ד..4/
 .3.5תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח ד 5/וחתם עליו כנדרש.
 .3.6להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף  2.5יצרף המציע הצהרות חתומות של המציע ,בעלי השליטה במציע
ומנהליו בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת השניה לחוק המרשם הפלילי
ותקנות השבים ,התשמ"א ,1981-על גבי נספח ד. 6/
-

למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור.
הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.

-

על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין
יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.
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 .3.7לשם עמידה בדרישה שבתנאי הסף בסעיף  2.6לעיל יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בנוסח המצורף בזאת
כנספח ד .2/מובהר בזאת כי לא יתקבל נוסח ערבות השתתפות אחר ,לרבות ערבות מיטיבה.
 .3.8להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף  2.7לעיל יצרף המציע קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז ,על שם
המציע.
 .3.9תעודת עוסק מורשה.
 .3.10אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ),
התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .3.11אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .3.12תעודת עוסק מורשה.
 .3.13אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-תקף
לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .3.14אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .3.15אם המציע הוא תאגיד ,יצרף תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .3.16אם המציע הוא תאגיד ,יצרף תדפיס רשם חברות /רשם השותפויות ,לפי העניין ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .3.17אם המציע הוא תאגיד ,יצרף אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית,
ע"ג נספח ד.7/
 .3.18ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד מקצועי",
עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח ד.8/
מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי לחייב
את המזמין לשמור על חסיונם.
 .3.19תצהיר בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א 2001-ע"ג נספח ד9/
חתום כנדרש.
הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאי
המזמין לפסול את הצעתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים  ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע.
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 .4התמורה
 .4.1המחיר לו יהיה זכאי הספק בגין הספקת השירותים נשוא מכרז זה ,הוא כדלקמן:
 ₪ 1,300 .4.1.1לילד לחודש בגין השתתפות חמישה ( )5ימים בשבוע בצהרון ,כולל בימי הפגרות אך לא
כולל הקייטנה בחופש הגדול
 ₪ 100 .4.1.2לילד ליום  -לילד שאינו רשום בצהרון ומצטרף אליו במהלך יום פגרה או יום שביתה.
 ₪ 600 .4.1.3לילד לשבוע בקייטנה ליום מלא.
 ₪ 450 .4.1.4לילד לשבוע בקייטנה ליום מהשעה  08:00ועד השעה  13:00כולל ארוחת בוקר ולא כולל
ארוחת צהריים.
 .4.1.5במקרי ם חריגים ,עליהם יחליט ראש המועצה בלבד ,תתאפשר השתתפות ילדים לימים בודדים
בקייטנה .במקרים אלו ,יהיה הספק זכאי למחירים הבאים בגין הספקת השירותים נשוא מכרז
זה ,לשנת הלימודים תש"פ:
 ₪ 100 .4.1.5.1לילד ליום בודד עד השעה  13:00כולל ארוחת בוקר וללא ארוחת צהריים.
 ₪ 120 .4.1.5.2לילד ליום בודד מלא עד השעה  16:00כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים.
 .4.2כמות הילדים המינימאלית לפתיחת כיתת צהרון תעמוד על  18 15ילדים.
 .4.3כמות הילדים המינימאלית לפתיחת קבוצת קייטנת הקיץ תעמוד על  20ילדים.
 .4.4במקרה וחוק הצהרונים יקבל תוקף חוקי ,תעמוד התמורה על מחיר המקסימום שניתן לגבות מהורים.
במקרה זה קבוצה תפתח בכמות של  25ילדים לקבוצה.

 .5הגשת הצעות
 .5.1קבלת מסמכי המכרז :את חוברת המכרז ,לשם הגשת הצעה ,ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 500אשר לא יוחזרו),
במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה ,במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א( ,1/להלן :טבלת
לוחות זמנים לעריכת המכרז).
 .5.2אופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1את ההצעות למכרז יש להגיש ע"ג החוברת שנרכשה מהמועצה (גם אם יעמיד המזמין לרשות
המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ) .חל איסור לפרק את חוברת המכרז שנרכשה .למזמין
שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה .למרות האמור לעיל ,ומבלי
לגרוע ממנו ,יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל
הנדרש לחתום עליו לפי תנאי המכרז.
 .5.2.2על המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודה ו/או השירותים הנדרשים למזמין במכרז זה.
 .5.2.3על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים כשהם
חתומים ,וכן לחתום (בחתימה וחותמת) בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז.
 .5.2.4על המציע לחתום בחתימה וחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ,לרבות בכל עמוד של
חוברת המכרז.
 .5.2.5אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמין ועלול
להביא לפסילת ההצעה.
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 .5.2.6מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3מועד ואופן הגשת הצעות:
 .5.3.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה שם המכרז ומספרו .את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בנספח א.1/
 .5.3.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.3.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.3.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .5.4תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף ע"פ המפורט בנספח א.1/

 .6הבהרות ושינויים
 .6.1אם ימצא המציע במסמכי המכרז ס תירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב למזמין ,במועדים ובדרכי התקשורת
המפורטים בנספח א. 1/
 .6.2אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .6.3המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים
(להלן" :הודעות המועצה").
 .6.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
 .http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilעל המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות המועצה
שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה
טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .6.5הודעות המועצה המכרז יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות
המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .6.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המזמין .בכל מקרה
של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי
הודעות ה מועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור בהודעה
המאוחרת יותר.
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 .7הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 .7.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .7.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .7.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .7.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .7.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .7.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  7.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
 .7.3למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ע"י המציע ,המהווים שינוי
ממסמכי המכרז ו/או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .8אופן קביעת הזוכה במכרז
 .8.1דירוג ההצעות לבחירת הזוכה יעשה על פי ציון איכות בלבד ,שייקבע על ידי צוות מקצועי שתמנה המועצה.
 .8.2תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשני שלבים ,כדלקמן:
 .8.3שלב א' :בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף  :ועדת המכרזים ,או מי שימונה לכך על ידה ,תבדוק אם
ההצעה עומדת בתנאי הסף ,כפי שהוגדרו במסמכי המכרז.
הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.
 .8.4שלב ב' :קביעת ציון האיכות:
.8.4.1

ציון האיכות מהווה  100%מהציון הכולל ,והוא יתקבל כסכום הנקודות שיתקבל ,כמפורט
בטבלה שלהלן.

.8.4.2

לצורך חישוב ציוני האיכות ,על כל היבטיהם ,ימנה המזמין צוות שיכלול את ראש המועצה,
גזברית ומזכירת המועצה ונציגי ועדי ההורים של ילדי גני הילדים ובית הספר (להלן" :צוות
הבדיקה") ,אשר יהיה רשאי ,בין היתר ,לבקר אצל לקוחות להם סיפק או מספק המציע
שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות העבודות וטיב השירות שניתן בכל דרך
אחרת שימצא לנכון .צוות הבדיקה יעניק ציונים לכל מציע פי על המשקלות ,כמפורט להלן.

.8.4.3

המזמין רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה כאמור באופן מלא או חלקי ,אצל כל
המציעים או חלקם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,ומבלי שתחול עליו חובת ההנמקה.
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 .8.4.4אמות המידה לקביעת ציון האיכות:
אופן הניקוד
פירוט
אמת המידה
התרשמות כללית התרשמות כללית של צוות
הבדיקה מהמציע והצעתו.

המלצות
מלקוחות להן
סיפק המציע
שרותי צהרון בגן
ציבורי  /בי"ס
ממלכתי

היקף פעילות
המציע

רמת הפעילויות
ותדירותן

הכשרת צוות
הספק
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על פי המלצות שיצורפו להצעה
ו/או על פי המלצות טלפוניות
מלקוחות המציע ,על פי שיקול
דעת המועצה .למען הסר ספק
המלצה חיובית תהיה המלצה
המצביעה על שביעות רצון
הלקוח .אישור על הספקת
השירותים לא יחשב כהמלצה.
לכל גן ילדים/בית ספר ציבורי בו
הפעיל הספק צהרון מעבר
לחמישה ( )5גני הילדים/בתי ספר
הציבוריים כנדרש בתנאי הסף
(במהלך שלוש ( )3השנים
האחרונות שקדמו למועד הגשת
ההצעות למכרז זה)

התרשמות כללית משלמות היקף
וחזות ההצעה ,מהיקף אופן ,יחודיות
ומגוון הפעילויות המוצעת ומוותק
והיקף פעילות המציע.

ניקוד
מרבי
15

 2נקודות לכל המלצה חוות דעת
חיובית.
) -(2נקודות לכל המלצה חוות דעת
שלילית

10

 3נק' לכל מוסד חינוכי כאמור

15

 1נקודות לכל מוסד חינוכי כאמור

5

 2נקודות לכל פעילות שתמצא
מעשירה את הילדים.
(לפעילות שתמצא "מעסיקה" בלבד
לא ינתן ניקוד)

10

מגוון הפעילויות

 5נקודות לכל פעילות יצירה או
העשרה מעבר לשתי פעילויות ביום
צהרון  /קייטנה מלא.

10

רמת ההדרכה וההכשרה שמעניק
הספק לעובדי הצהרון (מעבר

 3נקודות לכל פעילות הכשרה שתמצא
מפתחת את צוות הספק.

15

לכל גן ילדים/בית ספר ציבורי
באזור תל אביב ו/או השרון בו
הפעיל הספק צהרון ,מעבר לשני
( ,)2גני הילדים  /בתי"ס
הציבוריים כנדרש בתנאי הסף
(במהלך שלוש( )3השנים
האחרונות שקדמו למועד הגשת
ההצעות למכרז זה)
רמת הפעילויות המוצעות ע"י
המציע ותדירותן על פי תוכנית
הפעילות שתצורף למכרז.

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
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אמת המידה

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
אופן הניקוד
פירוט

ניקוד
מרבי

להדרכת חובה כעזרה ראשונה) על
פי תוכנית ההדרכה שתצורף
למכרז
אנשי מקצוע

איכות אנשי המקצוע המלווים
את עובדי המציע בגנים,
בצהרונים ובקייטנות על פי קורות
החיים ,שיצורפו להצעה למכרז,
ושל העובד שמרכז את פעילות
הצהרונים עבור הספק

לתואר ראשון רלבנטי (בחינוך ,עבודה
סוציאלית ,פסיכולוגיה וכיוב') 2
נקודות

5

לתואר שני רלוונטי  5נקודות
לניסיון מוכח בעבודה בריכוז פעילות
צהרונים מעבר ל –  3שנים 2 ,נק' לכל
שנה.

סה"כ

10

100

 .9שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .9.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .9.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו.
 .9.3בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את נסיונו
הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 .9.4למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר
שלילי ו/או בלתי מוצלח עימו.
 .9.5המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .9.6יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .9.7ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
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 .10הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .10.1המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .10.2תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהמזמין הודיע עליו לזוכה
בכתב ,ימציא הזוכה למזמין את המסמכים הבאים:
 .10.2.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם בחתימת מקור.
 .10.2.2ערבות ביצוע כנדרש בהסכם.
 .10.2.3אישור קיום ביטוח (נספח ב )2/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .10.2.4כל מסמך אחר שידרוש שהמזמין מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 .10.3המזמין יהיה רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 .10.4לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך הזמן
שנדרש– רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .10.5המזמין יודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם
במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 .11כשיר שני
 .11.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכ ה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית,
אך לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .11.2המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,
ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז.
 .11.3בתוך  5ימי עבודה ידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל הדרוש
להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוח במועד כפי
שנקבע בהסכם מכרז זה.
 .11.4ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לפנות
למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.

 .12ביטוח
 .12.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה
את אישור קיום ביטוח ( נוסח נספח ב' 2להסכם ) ללא כל שינוי בתוכנו .
 .12.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד
לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 .12.3כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה יחולו על המציע בלבד.
 .12.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
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 .12.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .12.4.2מ ציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי
ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על
הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .12.5מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה
המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם,
חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .12.6מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הספק יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח על
הביטוח ו/או הוראת חוק אחר ת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות
המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והספק יהיה מחויב למלא אחר הוראות
נספח הביטוח.
 .13הוראות שונות
 .13.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי השירותים ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון
מרכיב ממרכיבי השירותים.
 .13.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכול כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.
 .13.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .13.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .14שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
המועצה המקומית
כפר שמריהו
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נספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז
מהות
תקופה לעיון ורכישת מסמכי
המכרז

הגשת שאלות הבהרה

הגשת הצעות
תוקף ההצעה

משך תקופת ההתקשרות

פרטים נוספים
תקופה/יום/שעה
במשרדי מזכירות המועצה  ,בין
השעות  ,08:00-14:00בתאום
מיום ב' 8/7/2019
מראש  .בטלפון 09-9506699
עד ליום ה' 18/7/2019
עלות רכישה₪ 500 :
בכתב בלבד בקובץ :word
עד יום ה'  11/7/2019עד השעה בדוא"לnoa@c-on.com :
14:00
לאישור קבלת הדוא"ל יש
להתקשר 04-6336070 :שלוחה 7
ההגשה במשרדי המועצה ,רח'
עד ליום ב'  22/7/2019עד
קרן היסוד  18כפר שמריהו
השעה 12:00
תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה
 120יום ממועד הגשת ההצעות
בתקופה נוספת בת  120יום ,על פי
למכרז.
דרישת המועצה.
למזמין שמורה הזכות להאריך את
ההתקשרות לעוד תקופות ,בנות
עד שנה אחת כל אחת ,באותם
 12חודשים
התנאים ובלבד שמשך כל
ההתקשרות לא יעלה על  60חודש.

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות.

נספח א -2/טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז
סוג ערבות
ערבות השתתפות
ערבות ביצוע |(תימסר ע"י
הזוכה במכרז)
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שיעור ערבות (ש''ח)
₪ 5,000
₪ 15,000

תוקף הערבות
עד ליום 30/10/2019
 60יום מתום תקופת
ההתקשרות

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח א -3/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על ההצעה לעמוד בתנאי הסף והדרישות ,ולכלול את
המסמכים כמפורט בטבלה להלן:
יש/
על פי נספח
תנאי סף/דרישה
סעיף
בחוברת

.1

רשימת לקוחות העונים על הקריטריונים בתנאי סף בעניין ניסיון קודם זה

נספח ד1/

.2

ערבות השתתפות בסך ,בתוקף ובתנאים המפורטים במכרז

נספח ד2/

.3

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח ד3/

.4

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח ד4/

.5

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח ד5/

.6

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח ד6/

.7

תעודת עוסק מורשה

.8

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד
השומה וממונה אזורי מע"מ.
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

.10

תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.

.11

תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לשנה
הנוכחית.
תאגיד -אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה
הנוכחית.

.13

חלקים חסויים בהצעה

נספח ד8/

.14

תצהיר לעניין חוק מניע העסקת עברייני מין

נספח ד9/

.15

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת  +קבלה
ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז
תכנית פעילויות מוצעת

.17

תכנית הדרכה והכשרה של צוותי הצהרונים

.18

פרטי כ"א :עובד אשר ירכז את פעילויות הצהרונים ,צוותים מקצועיים יועצים
/מלווים את עובדי הצהרונים.

.9

.12

.16

אין

נספח ד7/

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין אם
לא.
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לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

מסמך ב' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _________ לחודש _______ שנת ________

בין:

מועצה מקומית כפר שמריהו
מכפר שמריהו
(להלן " המזמין " ו/או המועצה)
מצד אחד;

לבין  :שם ___________________ :
ח.פ/.ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
צד שני;
והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

והמזמין פרסם מכרז מס'  3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות.
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המזמין כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת כי הוא ספק מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל כל הרשיונות ,האישורים ,הציוד וכוח
האדם המתאים ובעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונו המוחלט של המזמין על פי
כל דין;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.1מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיו של המזמין במסגרת המכרז,
מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .2הגדרות
הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בהסכם
ובמסמכיו יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו וחברת חינוך בשרון בע"מ (חל"צ).
"המזמין/המועצה"
מכרז  3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
"המכרז"
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לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
לעניין הסכם זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,שאלות  /פניות
"מסמכי המכרז"
המציעים ,התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל על ידי המזמין בעניין מכרז זה
ו/או נשלח  /פורסם על ידו ,כולם נספחים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
"אשכול גני הילדים" שם כולל לכלל גני הילדים בכפר שמריהו ולמבנה בו הם שוכנים.
בית הספר היסודי גשר כפר שמריהו בסמוך למבנה גני הילדים.
"בית ספר"
ראש המועצה או גזברית ומנכ"לית המועצה או ממלא מקומם ,או מי שימונה על ידם.
"הממונה/המנהל"
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו,
"הקבלן/הספק"
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המזמין) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
קבלן/ספק אשר מספק שירותים לספק למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז.
"קבלן משנה"
קבלן/ספק אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים של אי עמידת הספק בדרישות המפרט.
"קבלן אחר"
"השירותים/העבודות" מכלול השירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות כיו"ב הקשור
לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.
המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השירותים.
"התמורה"
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
"המדד"
צוות שימונה ע"י המזמין ,שיכלול את מנהל/ת אשכול גני הילדים ,גזברית ומזכירת
"צוות הבדיקה"
המועצה ונציגי ועדי ההורים של ילדי גני הילדים ,שיבדוק את איכות ההצעות המוגשות
למזמין וידרגן עפ"י הפרמטרים המוגדרים במסמכי מכרז זה.
הדמות החינוכית (מורה  /גננת) מטעם הספק שתעבוד עם הילדים במסגרת שרותי
"מפעיל/ת צהרון"
הצהרון  /קייטנה בכל כיתת גן או בית ספר.
 2ימי ראש השנה ,יום כפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח,
"חג"
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.
שירותי צהרון הניתנים ע"י המזמין לילדי "אשכול גני הילדים" במועצה במסגרת שירותי
"יום שהות ארוך"
החינוך המשלים במהלך שנה"ל מתום יום הלימודים בגן ועד השעה  17:00או בבית ספר
ועד השעה  16:30וכחלופה לפעילות גני הילדים ובית הספר בימי הפגרה וימי שביתה
במהלך ולאורך שנה"ל בין השעות  13:00 – 08:00או עד .16:00
ימי החופשה במהלך שנה"ל המוגדרים ככאלו ע"י משרד החינוך .בשנה"ל תש"פ ימי
"יום פגרה"
הפגרה הנם כדלקמן :סוכות –  13 – 22אוקטובר  – 2019סה"כ  2ימים ,חנוכה – 30 – 24
בדצמבר  – 2019סה"כ  5ימים ,פסח –  31במרץ עד  16באפריל  – 2020סה"כ  5ימים,
סה"כ  12ימי פגרה – .או תאריכים שונים ככל שמשרד החינוך יפרסם שינוי של לוח
החופשות.
יום בו מושבתת מערכת החינוך ע"י המורים ו/או הגננות ו/או עובדי המועצה.
"יום שביתה"
יום פעילות במסגרת פעילות הקייטנה במהלך חופשת הקיץ ,בין השעות ,16:00 – 08:00
"יום מלא"
הכולל את כל הפעילויות אשר הספק מקיים באותו יום ,לרבות הגשת ארוחת בוקר
וארוחת צהריים.
יום פעילות במסגרת פעילות הקייטנה במהלך חופשת הקיץ ,בין השעות ,13:00 - 08:00
"חצי יום"
הכולל חלק מהפעילויות אשר הספק מקיים באותו יום (עד לשעה  ,)13:00אשר כולל
הגשת ארוחת בוקר ואינו כולל הגשת ארוחת צהריים.
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 .3התחייבות הספק
 .3.1הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי
יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
 .3.2הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות ,הציוד,
החומרים ,העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי
החוזה.
 .3.3הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב
קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או
היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
 .3.4הספק מתחייב להופיע לכל הישיבות והדיונים שיקבעו על ידי המנהל בעניינים הדורשים התערבותו
ולמלא דרישות המנהל באשר להיקף מתן השירותים בפרויקט.
 .3.5הספק יפעל בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות ,לרבות הוראות משרד החינוך ומשרד הרווחה,
הו בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים החברתיים ותרבות הפנאי ,חוזרי מנכ"ל וכן כל הוראה מחייבת
אשר תפורסם מעת לעת ע"י מי מהגורמים המוסמכים.
 .3.6הספק מתחייב כי ביצוע כל העבודות לפי חוזה זה והשימוש בכל הציוד ,הכלים והחומרים הנדרשים
לביצוע כל העבודות יהיו לפי כל רישיון ו/או היתר ו/או תנאי כל דין החלים על המזמין ו/או על העבודות
ו/או על האמצעים בהם נעשה שימוש ו/או על הספק ו/או הפועלים מטעמו.
 .3.7הספק מתחייב לקבל ולהציג לממונה כל אישור אותו עליו לקבל והנדרש ,לפי כל דין ,לביצוע העבודות על
פי הסכם זה וזאת בתוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד .
 .4השירותים
השירותים אותם מתחייב הספק לספק הם שירותי הפעלת צהרונים וקייטנות לילדי גנים ובית ספר יסודי
כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כמסמך ג' ,ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,ובכל מסמכי
המכרז.
 .5יחסי הצדדים
 .5.1ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין
בכך כדי לגרוע מסמכויותיו שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.
 .5.2הספק מתחי יב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי
התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .5.3בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת,
חייב הספק להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 .5.4מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.
הספק בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות
תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
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 .5.5הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם בחוק ,וכי
לדרישת המזמין ימציא לו אישור רו"ח בעניין .הקבל מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1991
 .5.6הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הספק ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
 .5.7הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות
ביחס להעסקת עובדיו.
 .5.8מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבחוזה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין המזמין
לבין הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל
אלה אינם משתלבים במסגרת המזמין ועובדיו ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים מצהירים מפורשות
כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הספק ו/או מי
מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין המזמין .הספק מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו,
מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על המזמין ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או
המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
 .6איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
 .6.1הספק לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור מזכיר המועצה מראש ובכתב בלבד.
 .6.2אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן אלא אם ובמידה שמזכיר המועצה
הסכים לכך בכתב ומראש ,ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
משתלם לפי שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.
 .6.3נתן מזכיר המועצה את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי
העבודות ,באי כוחם ועובדיהם.
 .7נזיקין
 .7.1הספק יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו למזמין או לעובדיו או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,לרבות ובמיוחד לכלי
אצירה לפסולת מכל סוג ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או
על ידי מי שנתון למ רותו וכן כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
חשמל ,טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ,בין
שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הספק מתחייב
לת קן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונו
המלאה של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל,
ברשת מים ,ביוב ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
 .7.2הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין ו/או לשפותו ,מייד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ו/או
אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה  6.1לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק שבחוזה זה
ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו ,ובכל מקרה שהמזמין יאלץ לשלם פיצויים ,קנסות וכל
תשלום אחר .בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למזמין עצמו או לצד שלישי – לפי
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הוראותיו – וזאת מייד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות
שהמזמין עמד בהן בקשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל יהא המזמין רשאי לנכות כל סכום
כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנו לספק בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית
שהספק מסר בידי המזמין לפי חוזה זה.
 .7.3הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של
הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות .הספק מתחייב לפצות ולשפות
את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה בכל סכום שהיא על המזמין לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין
תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות שבהן עמד המזמין כתוצאה מתביעה כאמור.
 .8ביטוח
 .8.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים על-פי כל דין .הספק מתחייב
לעשות ביטוח כמפורט באישור קיום ביטוח (נספח ב' 2להסכם ) להלן בסעיף זה " :אישור קיום ביטוח".
עלות הביטוח והשתתפות העצמיות יחלו על הספק בלבד .מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות
מוסמכת נוסח אי שור קיום ביטוח שונה מכפי אישור קיום ביטוח כפי הסכם זה  ,יחול הנספח כאמור ובו
ירשמו הביטוחים ,ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים באישור קיום ביטוח כפי הסכם זה.
 .8.2הביטוח הנדרש וגבולות האחריות הרשומים באישור קיום ביטוח  ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור
של ה מזמין להיקף ולגודל הסיכון המוטל על הספק  .על הספק להסדיר ביטוח ולקבוע סכומים לביטוח
כפי הסיכון ,על מנת למנוע הפסד לו ,למזמין או לכל צד שלישי לרבות משתתפים בצהרונים ובקיטנות.
 .8.3הספק יסדיר ביטוח לרכושו ולכל הציוד המשמש אותו לצורך ביצוע ההסכם לרבות למחשבים וציוד נייד .
 .8.4הספק יסדיר בין השאר  ,ביטוח אחריות מעבידים  ,אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית.
בביטוחים אלו ירשם המזמין כמבוטח נוסף .ביטוח אחריות המעבידים יכסה את המבוטח בגין תביעה
שתוגש נגדו על ידי עובד של הספק מכל סוג ,לרבות עובדי חברות כוח אדם .השכר ומספר העובדים
המדווחים לחברת הביטוח על ידי הספק יכללו את כל העובדים המועסקים על ידי הספק  ,לרבות עובדי
חברות כוח אדם .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לא יכלול סייג "אחריות מקצועית" למעט שרותי רפואה
על ידי רופא .
 .8.5בכל הביטוחים שיערוך הספק וכל מי שבא מטעמו ,הקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם  ,ירשם
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף של מבטחי הספק כלפי המזמין  ,כל גורם מטעמו של המזמין מלווים
בפעילות של הצהרונים והקייטנות ,למעט כלפי אדם שביצע נזק בזדון שהינו בר שפיטה .
 .8.6בכל הביטוחים שיערוך הספק וכל מי שבא מטעמו ,הקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם  ,ירשם
סעיף בדבר ויתור על זכות הטענה לביטוח כפל של מבטח הספק כלפי מבטחי המזמין והמזמין.
 .8.7לכל הפחות  ,ארבעה עשר ימי עבודה לפני חתימת הסכם זה וכתנאי לכניסתו לתוקף ימציא הספק למזמין
את אישור קיום ביטוח ,כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח המורשית לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו
ע"י משרד האוצר של מדינת ישראל ,וזאת ללא מחיקות ,הסתייגויות והתניות כלשהן על גבי אישור קיום
ביטוח  ,האמור בסעיף זה יחול בהתאמה גם על כל אישור אשר יחליף את אישור קיום ביטוח על פי
קביעה של מי שהוסמך לכך .
 .8.8לכל הפחות  ,ארבעה עשר ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוח  ,ימציא
הספק למזמין שוב את אישור קיום ביטוח ,כשתוקפו מוארך לתקופת ביטוח נוספת ,כשהוא חתום על ידי
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חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח מאת מדינת ישראל ותקף ביום המצאתו למזמין .תהליך זה יחזור על
עצמו כל עוד הסכם זה יעמוד בתוקפו ו/או כל עוד נמשכים השירותים על ידי הספק .
.8.9

הספק יוסיף ויסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.

 .8.10בהמצאת אישור קיום ביטוח כאמור לעיל ,אין כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על
פי דין .הספק לבדו י היה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהוא אחרי להם ,לרבות נזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח או לנזקים העולים על סכום הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בו.
 .8.11המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוח ,אך לא יהיה חייב לעשות כך.
 .8.12כל הביטוחים יכללו סעיף לפיו ביטול הביטוח או צמצום הכיסוי על פיו מותנה בהודעה בכתב באמצעות
דואר רשום לידי המזמין ולכל הפחות שישים יום מראש.
 .8.13הספק יפצה וישפה את המזמין בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי הביטוחים ,אשר הוא התחייב
לערוך או עקב אי-עריכתם כנדרש.
 .8.14המזמין לא יהיה אחראי  ,ולספק לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי המזמין או מי מטעמו ,בגין
נזק שהספק זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים הנ"ל או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית
ולמעט נזק שנגרם בזדון על ידי המזמין .
 .8.15להלן תוכן מחייב לאישור קיום ביטוח בן אם הוא מוגש כפי נספח ב' 2המצורף להסכם ובין אם הוא
מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך :
 .8.16נוסח כל הפוליסות ולמעט אחריות מקצועית יהיה על פי נוסח הידוע בשם "ביט  "2016או נוסח אחר
הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
 .8.17כל הפוליסות תכלולנה את המזמין כמבוטח נוסף בכל הקשור בביצוע ההסכם על ידי הספק או מי שנותן
את השירותים מטעמו וככול שהסכם זה מתיר זאת .כל הפוליסות תכלולנה סעיף לפיו תשלום הפרמיות
וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד.
 .8.18כל הפוליסות תכלולנה סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין  ,נציגי המזמין  ,מלווים
בצהרונים ובקייטנות  .הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.
 .8.19כל הפוליסות תכלולנה סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והמזמין .למען
הסר ספק ,הביטוח של הספק וכל מי שבא מטעמו הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין .
 .8.20כל הפוליסות תכ לולנה סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא
אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין לפחות  60יום מראש.
 .8.21כל הפוליסות תכלולנה סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת
שיפוי על פי הפוליסה.
 .8.22ביטו ח צד שלישי יכלול סעיף "אחריות צולבת" וביטול סייג אחריות מקצועית למעט שרותי רפואה על ידי
רופא .
 .8.23ביטוח אחריות מקצועית יכלול בין השאר כיסוי למקרה של אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות בתום
לב ,אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח ,פגיעה בצנעת הפרט ,הוצאת דיבה ושם רע ,אובדן מידע
ומסמכים ,שביתה או השבתה או זיהום פתאומי .כמו כן ירשם תאריך רטרואקטיבי שהנו לכל הפחות
מיום תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה .עם תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה  ,תחול "תקופת
גילוי" בת  12חודשים למעט באם לספק יש ביטוח שמכסה אותו כפי הפוליסה שתמה.
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 .8.24גבולות האחריות באישור קיום ביטוח יהיו לתובע ולתקופת הביטוח :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –
 . ₪ 12,000,000ביטוח אחריות מקצועית  .₪ 4,000,000ביטוח אחריות מעבידים ₪ 20,000,000
 .8.25מובהר ומוסכם ,כי נספח הביטוח המצורף להסכם זה יחייב את הצדדים .ככל והמועצה ו/או הספק
יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת,
ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה
רגולטורית מחייבת אחרת והספק יהיה מחויב למלא אחר הוראות נספח הביטוח.
 .9התמורה ותנאי תשלום
 .9.1גביית התשלומים מההורים ,בגין שירותי הצהרון ו/או הקייטנה ,תעשה על ידי המזמין.
 .9.2לצורך קבלת התשלום יגיש הספק למזמין בראשית כל חודש ,עד ל –  5בחודש:
 .9.2.1העתקים של תיעוד נוכחות הילדים בכל אחד מימי הפעילות באותו החודש.
 .9.2.2חשבונית מס עבור התשלום המגיע לו עבור שרותיו בחודש הקודם בהתאם לתנאי המכרז או
בהתאם להוראות הממונה.
 .9.3החשבונית תועבר לממונה לאישור.
 .9.4על פי אישור הממונה תועבר החשבונית לתשלום בהתאם לתנאי התשלום אצל המזמין.
 .9.5תנאי התשלום אצל המזמין הם שוטף  45 +יום.
 .9.6המחיר ,יהיה סופי ומוחלט ויכלול את כל המרכיבים הנדרשים להיות משולמים על ידי המזמין ,כמפורט
במכרז זה.
 .9.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת שהמזמין לא ישלם לספק כל תוספת מעבר למחיר הנקוב במכרז.

 .10ערבות בנקאית
 .10.1תנאי לחתימת הסכם זה הוא כי הספק מסר למזמין ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון בתוך שבעה ( )7ימים ממועד דרישת ראש
המועצה ו/או גזבר המועצה לחילוטה ,בסך ובתוקף כמפורט בנספח א 2/במסמכי המכרז ,וזאת להבטחת
מילוי כל התחייבות מהתחייבויות הספק עפ"י ההסכם.
 .10.2בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,קרי עד
לשישים ( )60יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא את
הארכת הערבות כאמור למזמין ,בכל פעם ,לא יאוחר מעשרה ( )10ימים ממועד הודעת המזמין על הארכת
ההתקשרות.
 .10.3הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
חתימת הסכם זה .נוסח הערבות יהיה עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח ב.1/
 .10.4לא המציא הספק למזמין ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  9.2לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – יהא המזמין רשאי לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא סכומה
לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
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 .11הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים
 .11.1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל
אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הספק תוך שבעה ( )7ימים
לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמין.
 .11.2מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2000
ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא ידוע
בעת התשלום בפועל .בנוסף ,שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהספק לשם כיסוי הוצאותיו
והפסדיו.
 .11.3מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהספק איננו מקיים אחת ו/או יותר
מהתחייבויותיו המפורטות להלן (שאיננה הפרה יסודית) ובלבד שלא תוקנה ההפרה ע"י הספק תוך  7ימי
עבודה לאחר קבלת ה ודעה על כך מאת המזמין (בע"פ או בכתב) ,יחויב הספק בפיצוי מוסכם ומוערך
מראש בסך  + ₪ 500מע"מ על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.
 .11.4הספק מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי ראוי ובמידה הנכונה ,ביחס לנזק שנגרם או ייגרם
למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.
 .11.5חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .11.6ספרי הספק וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו על ידי המזמין ומועדי
הוצאתן בכל המתייחס להסכם זה.
 .11.7בכל מקרה של סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה יפעל הספק להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על
ידו ,לנציגי המזמין או לספק אחר שיבוא במקומו.
 .11.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .11.8.1הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את
ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.
 .11.8.2המזמין היתרה בספק ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם
לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.
 .11.8.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.
 .11.8.4הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
 .11.8.5הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 .11.8.6כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הספק או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או
קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.
 .11.8.7נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי
ממנהליו.
 .11.8.8התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק
לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
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 .11.8.9התברר כי הספק העביר למועצה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע
תפקידיו עפ"י הסכם זה.
 .11.8.10הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית ,תהא המזמין זכאית לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .11.8.11הפר הספק הוראות מהוראות הסכם זה ,רשאית המועצה לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
 .11.8.11.1לממש את הערבות שניתנה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .11.8.11.2לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהספק חייב בביצועם עפ"י
הסכם זה ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות בכך.
 .11.8.11.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
 .12תקופת ההתקשרות
תקופת החוזה היא כמפורט:
 .12.1ההתקשרות על פי בקשה זו תהיה לתקופה של שנה אחת .שנה זו תהווה "תקופת ניסיון".
 .12.2למ זמין שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לתקופות התקשרות נוספות ,באותם התנאים ,ובלבד:
 .12.2.1שהודיע על כך לספק שלושים ( )30יום לפני תום התקופה הקודמת.
 .12.2.2שהסך המצטבר של כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על שישים ( )60חודש ממועד החתימה על
ההסכם.
 .12.3בכל מקרה שמורה למזמין הזכות לסיים את ההתקשרות בכל עת בהודעה מראש של שלושים ( )30יום
בתקופת הניסיון או בכל תקופה נוספת ,וזאת ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ומבלי שיידרש לנמק את
החלטתו.
 .12.4ככל שתסתיים ההתקשרות ישלם המ זמין לספק את התמורה המגיעה לו עבוד השירותים שסיפק כנדרש
עד למועד סיום ההתקשרות.
 .12.5מסר המזמין הודעה כאמור ,ימציא הספק למזמין תוך חמישה עשר ( )15יום מיום הודעת המזמין ,את כל
המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה בהתאמה.
 .12.6בנוסף ומבלי לגרוע מ כל הוראה אחרת של חוזה זה ,ו/או מכל זכות אחרת של המזמין ,רשאי המזמין ,לפי
שקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להביא חוזה זה לידי סיום ,לאחר מתן הודעה בכתב לספק של תשעים ()90
ימים מראש.
 .12.7הפסיק המזמין את ההתקשרות כאמור בחוזה זה ,לא יהא חייבת בתשלום כספים ו/או במתן פיצוי כל
שהוא לספק ולספק לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל ,נגד
המזמין בשל כך.
 .13שונות
 .13.1גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים,
יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המנהל יחייב את הספק.
 .13.2לספק אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא .הספק מוותר על זכות הקיזוז וזכות
העכבון.
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 .13.3הסכמה מצד המזמין או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ,חתום כדין ע"י
המזמין.
 .13.4כל התחייבות המוטלת על הספק לפי חוזה זה ,יהיה המזמין רשאי אך לא מחויב לעשותו במקום הספק,
בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הספק.
 .13.5בנוסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המזמין יחייב אך ורק מסמך גכתב החתום כדין על ידו.
 .13.6מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי המזמין
לא יהיה קשור בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,והתחייבויות ,בכתב או בעל פה
שאינם נכללים במסמכי החוזה ואש ר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור הסכמה או שינוי
מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .13.7כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה שבעים ושתיים ()72
שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
 .13.8הספק ישא בהוצאות ביול מסמכי החוזה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים ממסמכי
החוזה.
 .14כתובות והודעות
 .14.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .14.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך שבעים ושתיים ( )72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם
יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.

ולראיה באו הצדדים על החתום :
___________________
___________________
הספק
המזמין
------------------------------------------------------------------------------------------------אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
___________________.2 ___________________ .1
וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם (*למחוק אם לא רלוונטי).
תאריך _______________________

עו"ד/רו"ח _____________________

אישור יועמ"ש המועצה:
הסכם זה אושר לחתימת המזמין על ידי היועמ"ש המועצה.
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לחתימת ההסכם קדם מכרז כדין.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
חתימה:
תאריך :
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נספח ב – 1/ערבות ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן " :המזמין ")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 15,000
ש"ח (הסכום במילים :חמישה עשר אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש
בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  3/2019לביצוע שירותי הפעלת צהרונים וקייטנות ומילוי
תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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נספח ב 2/אישור קיום ביטוח
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או תאגידים עירוניים ו/או עמותות קשורות ו/או בתי ספר /או גני ילדים ו/או
מי שמקבל שירותים מוניציפאליים
רחוב קרן היסוד 18
כפר שמריהו
(להלן לשם הקיצור "המועצה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של הספק___________ _____________
מספר חברה _______________ (להלן "הספק")
בקשר להסכם להפעלת קייטנות וצהרונים בכפר שמריהו (להלן "ההסכם")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את
הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .הפוליסה מבטחת את אחריותו המקצועית על פי דין של הספק בקשר
להסכם בגבולות אחריות של  ₪ 8,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח זה כולל כיסוי בגין אובדן מסמכים ומידע ,אובדן השימוש ועיכוב וחריגה מסמכות.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בקשר לשירותים של הספק ולצורך כיסוי זה יראו
את המועצה ונציגיה כאחד מיחידי המבוטח .הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כנגד המועצה.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת הפעלת הקייטנות והצהרונים ,ההשתתפות
העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך .₪ 60,000
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .
הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק.

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הספק כלפי צד שלישי
בגבולות אחריות של  ₪ 12,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .סייג אחריות מקצועית מבוטל למעט פעילות של רופא .הפוליסה
מורחבת לשפות את המועצה בקשר לפעילות בקייטנות ובצהרונים שמופעלים על ידי הספק .הפוליסה
כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.
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בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה,
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א.1981-
 .2בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות  60יום מראש.
 .3השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.
 .4אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעם המועצה .הוויתור לא יחול כלפי אדם
שביצע נזק בזדון.
מעשה או מחדל של הספק בתום לב בכל הקשור בפוליסות לא יפגע בזכויות המועצה בפוליסות.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________________
חתימת וחותמת המבטח

__________ ___________ ____________
תפקיד החותם
שם החותם
תאריך
מתאריך

פוליסה מס'

עד תאריך

מעבידים
ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מקצועית
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות:
ביטוח אחריות
מעבידים
ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מקצועית
בכבוד רב

מתאריך

עד תאריך

חתימה וחותמת חברת הביטוח

שם חברת הביטוח _________________________
__________ ___________ ____________
תפקיד החותם
שם החותם
תאריך
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מסמך ג' – מפרט המכרז
 .1כללי:
 1.1המועצה המקומית כפר שמריהו והחברה לחינוך בשרון בע"מ -חל"צ ,מפעילות שלוש ( )3כיתות גני ילדים:
גן תאנה ,גן רימון וגן גפן ,לגילאי טרום טרום חובה ,טרום חובה וחובה ובית ספר יסודי אחד.
 1.2שלושת כיתות הגן שוכנות במבנה אחד (להלן" :אשכול גנים") ,הממוקם בצמוד לביה"ס גשר כפר שמריהו
השוכן ברח' שביל התפוזים בכפר שמריהו.
 1.3שעות פעילות גני הילדים ,בימי לימודים ,הן:
ימים א' – ה' ,בין השעות  14:00 - 07:30ובימי ו' בין השעות .12:45 -07:30
 1.4שעות פעילות בית הספר ,בימי לימודים ,הן:
ימים א' – ה' ,בין השעות  13:30 - 07:30ובימי ו' בין השעות .12:45 -07:30
 1.5עד לאחרונה הפעילה המועצה את שרותי הצהרון והקייטנות בגני הילדים באמצעות ספק חיצוני ואילו
בבית הספר הפעילה בעצמה .נכון לשנה"ל הקרובה בכוונתה לבחור ספק ,במסגרת מכרז זה ,אשר יספק
שירותי הפעלת צהרונים במתחם "אשכול הגנים" ,ובמתחם "בית הספר" ,השירותים יכללו גם פעילות
בימי פגרה של החינוך הממלכתי וקייטנת קיץ בחופש הגדול בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה.
יודגש כי ההרשמה לצהרונים ולקייטנות תבוצע ע"י המזמין בלבד.
 1.6פעילות הספק בכלל הצהרונים והקייטנות תרוכז על ידי איש קשר קבוע מטעם הספק ,אשר פרטיו הוצגו
במסגרת ההצעה למכרז .במקרה שהספק יבקש לשנות את זהות איש הקשר הקבוע ידרש הספק להציג
עובד אחר מטעמו שלא יפחת בניסיונו והשכלתו מהעובד שפרטיו הוצגו בשלב הגשת ההצעה ,ולקבל את
אישור המועצה להצבת איש הקשר החדש .איש הקשר הקבוע מטעם הספק יהיה זמין טלפונית לפניות
הממונה במהלך כל השנה בימות החול בין השעות  7:00ל –  18:00לפחות .על פי דרישת הממונה ,יתייצב
איש הקשר הקבוע בחצרי המועצה ויפגש עם הממונה או אם מי שיורה לו הממונה באותו היום או לכל
המאוחר ביום העבודה הבא.
 1.7הספק יספק למועצה ,במסגרת שרותי החינוך המשלים ,שרותי צהרון הן להשלמת ימי הלימודים בגני
הילדים (להלן" :יום שהות ארוך") עד השעה  17:00והן כחלופה לפעילות גני הילדים ובית הספר בימי
הפגרה או ימי שביתה ,במהלך שנת הלימודים ,עד השעה  16:30בימים א' – ה' .כמפורט במסמכי המכרז.
 1.8בנוסף ,יספק הספק שרותי קייטנת קיץ ,לילדים בגילאי שלוש עד ארבע ( ,)3-4ולילדים מגיל ( )5-8במהלך
החופש הגדול החל מה 1-ביולי בשני מחזורים ,הראשון במהלך חודש יולי והשני לשלושה שבועות החל
מסיום המחזור הראשון.
 1.9שעות פעילות הקייטנה בחופשת הקיץ בגני הילדים הן בין השעות .16:00 – 08:00
 1.10קייטנת הקיץ במחזור הראשון של בית הספר תופעל במסגרת "בית הספר של החופש הגדול" .תינתן
אפשרות להאריך את השהות מהשעה  13:00ועד השעה  16:00במסגרת צהרון.
 1.11לשירותי הקייטנה בחופשת הקיץ בגני הילדים תינתן להורים האפשרות לרשום ילדים לשבוע במסגרת של
"יום מלא" ,בין השעות  ,16:00 – 08:00או ל"חצי יום" בין השעות  13:00 -08:00הספק ידרש לספק את
שירותי הקייטנה בהתאם להיקף ההרשמה לקייטנה ,בין אם נרשמו ילדים ל"יום מלא"" ,חצי יום" או
רישום של ילדים בשני המסלולים.
 1.12במסגרת קייטנת הקיץ מסופקות לילדים ארוחות בוקר לכלל הילדים וצהריים לילדי מסלול ה"יום
המלא" יובהר כי הארוחות יסופקו ע"י המזמין ועל חשבונו באמצעות ספק המזון של המזמין.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
 1.13הזוכה במ כרז זה יהיה אחראי בלעדי על איסוף המידע ,הדרכת עובדיו וניהול מעקב בדבר בריאות ילדי
הצהרון/הקייטנה ,בהתבסס על המידע שיקבל מההורים ומהמזמין בתחילת שנה"ל.
לנוחיות הספק ,מצ"ב דוגמת "טופס הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם בצהרון" בפרק טפסים
לדוגמא" ,בו יוכל להשתמש.
 1.14הזוכה במכרז יוודא כי יקבל אישור חתום מההורים הכולל מידע דבר אופן הגעת ועזיבת הילדים את
הצהרון/הקייטנה .יודגש כי על הספק לוודא כי הילדים לא יצאו ממתחם גני הילדים במהלך שעות פעילות
הצהרון /הקייטנה אלא בפיקוח והשגחת מבוגר ובכמות המבוגרים הנדרשת עפ"י הוראות משרד החינוך,
ובתום יום הפעילות בהתאם להנחיות ההורה.
 1.15לנוחיות הספק ,מצ"ב דוגמת "טופס אישור הבאת ילדים לגן/בית ספר והחזרתם מהגן/בית ספר" בפרק
טפסים לדוגמא" ,בו יוכל להשתמש.
 1.16הפעלת השירותים לעיל הינה על בסיס תשלומי ההורים עבור השירות בלבד ,על בסיס חודשי אחיד
לשירותי הצהרון ועל בסיס מחזור ומסגרת ("יום מלא" או "חצי יום") לקייטנה.
 1.17שירותי הצהרון יופעלו בכל מקרה שירשמו לשירות לכל הפחות חמישה עשר ( )15ילדים.
 1.18על הספק ליתן את השירותים הנדרשים נשוא המכרז למזמין תוך עמידה בכל דרישות החוק ,התקנות,
ההוראות ,ההנחיות הנהלים וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך לסוגיהם (להלן "הכללים") החלים עליו ועל ביצוע
פעולות עבורו ו/או מטעמו בתחום השירותים נשוא מכרז זה.
 .2היקף השירותים הנדרשים:
 2.1הפעלת צהרונים טרום טרום חובה ,טרום חובה וחובה במהלך שנת הלימודים ולאחר תום יום הלימודים
בגן ועד השעה  17:00במתכונת "יום שהות ארוך"
 2.2הפעלת צהרונים לגילאי גן חובה ,טרום חובה וטרום טרום חובה כחלופה לפעילות גני הילדים בימי
החופשה מלימודים (להלן "ימי פגרה") או שביתה (להלן" "יום שביתה") ,במהלך שנת הלימודים ,בין
השעות .16:00 – 08:00
 2.3הפעלת צהרונים לגילאי כיתה א'-כיתה ג' במהלך שנת הלימודים ולאחר תום יום הלימודים בבית הספר
ועד השעה  16:30במכונת "יום שהות ארוך".
 2.1הפעלת צהרונים לגילאי כיתה א' – כיתה ג' ,כחלופה לפעילות בית הספר בימי החופשה מלימודים (להלן
"ימי פגרה") או שביתה (להלן" "יום שביתה") ,במהלך שנת הלימודים ,בין השעות .16:00 – 08:00
 2.2שירותי "קייטנת קיץ" במהלך חופשת הקיץ ,בימים א'-ה' למסגרת של "יום מלא" או מסגרת של "חצי
יום" (עד השעה  )13:00כמוגדר לעיל ולהלן.
 2.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי על צוות הצהרון להתייצב בגן הילדים/בית ספר לפחות שלושים ()30
דקות טרם תחילת פעילות הצהרון לביצוע כל פעולות ההכנה הנדרשות להפעלת הצהרון ובסיום יום
הפעילות לנקות את הגן/כיתה ביסודיות ולהכינו ליום פעילות חדש.
 2.4הפעלת צהרון/קייטנת קיץ
על המציע לספק את שירותי הפעלת צהרון וקייטנת קיץ כמפורט לעיל ולהלן:
2.4.1

הפעלת צהרון ו/או קייטנה תבוצע בחלוקה לשתי ( )2קבוצות גיל ,כאשר הצהרון/הקייטנה לילדים
בגילאי שלוש ( )3תתבצע במבנה "גן גפן" ולגילאי ארבע עד חמש ( )4-5במבנה "גן תאנה".

עמוד  31מתוך 51

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

2.4.2

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
במהלך יום הלימודים בצהרון ו/או בקייטנה לילדים בגילאי שלוש ( )3ב"גן גפן" תינתן אפשרות
לשנת צהריים לילדים.

2.4.3

במסגרת הצהרון ישתתפו בכל קבוצת גיל עד עשרים ( )20ילד ברצף לכל יום לימודים בגן או בית
ספר ובכל יום פגרה או יום שביתה.

2.4.4

הפעלת צהרון ו/או קייטנה בבית הספר תבוצע ככל הניתן בחלוקה לשתי קבוצות גיל כאשר הצהרון
לכיתה א' (ובקייטנה גם גילאי חובה) יבוצע בכיתה נפרדת.

2.4.5

במסגרת הקייטנה ישתתפו בכל קבוצת גיל עד עשרים ( )20ילדים כאשר בתוך הקבוצה תינתן
האפשרות ליום מקוצר עד השעה  13:00ויום מלא עד השעה .16:00

2.4.6

צוות הצהרון  /הקייטנה ימנה ,בכל שעות פעילות הצהרון ו/או הקייטנה ,גננת או מורה מוסמכת
וסייעת לכל קבוצה המונה עד עשרים ( ) 20ילדים .יובהר כי באם הקבוצה תמנה מעל לעשרים ()20
ילדים יהיה על המציע לפתוח קבוצה נוספת.

2.4.7

במקרה וחוק הצהרונים יקבל תוקף חוקי ,קבוצת ילדים תמנה לא פחות מעשרים וחמישה ()25
ילדים.

 2.5צהרון– ימי פעילות
שרותי הצהרון יסופקו במועדים להלן:
2.5.1

בכל ימי הלימודים ,כאמור ברצף ליום הלימודים.

2.5.2

בימי פגרות החג ובימי שביתה יסופקו שרותי הצהרון הן כחלופה לשעות פעילות הגן/בית ספר והן
בשעות שלאחריהן כמפורט להלן:
 )1כימי פגרה יחשבו ,לצורך שרות זה כל ימי החופשה מלימודים שאינם ערבי חג או חול
המועד ,לרבות ,חופשת חנוכה ,חופשת סוכות ,ימי החופשה שלפני חג הפסח ,וכן ימי איסרו
ח ג ,בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך .לקראת הרישום תפורסם רשימה מדויקת
של ימי הפעילות בימי הפגרה ויובאו לידיעת ההורים ולחתימתם.
 )2כימי שביתה יחשבו ,לצורך שרות זה ,ימי הלימודים בהם תתקיים שביתה במערכת החינוך
או של צוות החינוך הממלכתי .החל מהיום השני לשביתה.
 )3י לדים אשר אינם משתתפים בצהרון ישלמו בנפרד בעבור השתתפות ביום הפעילות שיפעיל
הספק בימי השביתה.
 )4המזמין יגבה את התשלום ,הנקוב במסמך א' במסמכי מכרז זה ,בעבור ילדים אלו ויעביר
את התשלום בגין יום הפעילות לספק.

 2.6קייטנת קיץ– ימי פעילות
שירותי הקייטנה יסופקו במהלך חופשת הקיץ ,מיום העבודה הראשון בחודש יולי למשך שלושה
שבועות למחזור ראשון וככל שיפתח מחזור שני שלושה שבועות מיום העבודה הראשון עם סיום
המחזור הראשון.
 2.7צהרון/קייטנת קיץ – שעות פעילות
בימי לימודים ,שעות פעילות הצהרון ,תהיינה כאמור בימים א' עד ה' (כולל) החל מתום יום הלימודים
בגני הילדים ועד השעה  17:00ובית ספר ועד לשעה  ,16:30או עד איסוף אחרון הילדים ,המאוחר מבין
השניים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
בימי פגרה או שביתה שעות פעילות הצהרון ,תהיינה בימים א' עד ה' (כולל) החל משעת תחילת יום
הלימודים 08:00 ,ועד לשעה  16:00או עד איסוף אחרון הילדים ,המאוחר מבין השניים.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי על צוות הצהרון להתייצב בגן הילדים/בית ספר לפחות  30דקות טרם
תחילת פעילות הצהרון לביצוע כל פעולות ההכנה הנדרשות להפעלת הצהרון.
בימי חופשת הקיץ שעות פעילות קייטנת הקיץ ,תהיינה בימים א' עד ה' (כולל) החל מהשעה  08:00ועד
לשעה  16:00או עד איסוף אחרון הילדים ,המאוחר מבין השניים.
קייטנת הקיץ בבית הספר תופעל במסגרת "בית ספר של החופש הגדול" .בשלושת השבועות האלו,
תינתן האפשרות להאריך את השהות בבית הספר מהשעה  13:00ועד  16:00במסגרת פעילות צהרון.
 2.8שרותי הצהרון– פעילויות  -כללי
במסגרת הפעלת הצהרון יבצע הספק את הפעילויות הבאות:
 2.8.1יגיש לילדים ארוחות צהריים חמה ,שתסופק ע"י הספק ,בתחילת פעילות הצהרון בימי הלימודים או
בשעות הצהריים בימי הפגרה או השביתה.
 2.8.2יגיש לילדים ארוחת בוקר ,שתסופק ע"י הספק ,בתחילת יום הפעילות בימי פגרה ,שביתות וקייטנה.
 2.8.3יקיים פעילות מעשירה לילדים ,על פי העניין בין /או מתום הארוחות ועד לסיום יום הלימודים.
3

שרותי ההזנה – הגשת ארוחות
 3.1שרותי הצהרון יכללו כאמור בכל ימי הפעילות לסוגיהם ארוחת צהריים.
 3.2בימי הפגרה או השביתה וימי הקייטנה ,יכללו השירותים ארוחות בוקר וארוחת צהריים.
 3.3יודגש כי קיימת אפשרות בפני משתתפי הקייטנה לשהות במסגרת "חצי יום" עד לשעה  .13:00במקרה זה,
לא תינתן ארוחת צהריים לילדים אלו.
 3.4על הספק להתקשר עם ספק מזון שיספק את ארוחות צהריים ,באחריות הספק לוודא כי ספק המזון
והמזון המסופק יעמדו בסטנדרטים הנדרשים לפי ה נחיות משרד החינוך בחוזר מנכ"ל "הוראות הקבע
תשעו8/א ,סעיף  2.2-90הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" ובהתאם להוראת משרד הבריאות
ודרישות כל דין .אי הקפדה על הוראה זו תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.
 3.5ככל שיימצא כי איכות המזון המוגש לילדים אינה משביעה רצון ,על פי קביעת הממונה ,יתחייב הספק
להתקשר עם ספק מזון אחר.
 3.6הגשת המזון
3.6.1

מוצרים לארוחת בוקר ירכשו במרוכז מידיי יום על ידי צוות הצהרון.

3.6.2

הספקת המזון לארוחת צהריים תעשה על ידי הספק.

3.6.3

הספק יהיה אחראי לתיאום מראש של כמות המנות הנדרשות לכל ארוחה ,בכל עת ,לרבות תיאום
כמות המנות מיוחדות המיועדות לבעלי רגישויות לסוגי מזון שונים ו/או סוגי מאכלים שונים
הנדרשות ,מול ספק המזון של הספק.

3.6.4

הספק יהיה אחראי בלעדי לבחינה שהאוכל שנמסר לו הוא בהתאם להזמנה ,הובא באופן ובתנאים
הנדרשים ולדווח לממונה בכל עת שמצא ליקוי בהספקת האוכל.

3.6.5

הספק יהי ה אחראי בלעדי לטיפול באוכל מרגע פריקתו ע"י ספק המזון של המזמין ועד לסיום
הארוחה תוך הקפדה על כללי התברואה החלים בתחום זה ובאופן שיבטיח את בריאות הילדים
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
לרבות פריקתו והעברתו לגן ,שמירתו בתנאים המתאימים עד להגשה ,הכנתו להגשה והגשתו
לילדים.

4

3.6.6

יובהר כי המזמין רש אי בכל עת במהלך ההתקשרות לבצע בדיקות בעצמו או באמצעות מפקח
תברואה ,על מנת לוודא כי הספק עומד בדרישות שפורטו לעיל.

3.6.7

המזון יוגש לילדים על ידי עובדי הספק ,תוך שימוש בכלי אוכל אותם יעמיד לרשותו המזמין תוך
הקפדה על חלוקת המנות המיוחדות ,המיועדות לילדים בעלי רגישויות לסוגי מאכלים ו/או
לקבוצות מזון שונות.

3.6.8

ככל שנדרש החזרת ציוד לספק המזון של המזמין ,הספק יהיה אחראי בלעדי לביצוע התיאומים
והחזרת הציוד.

פעילות חינוכית והעשרות
 4.1הפעילויות שיספק ספק שרותי הצהרון תהיינה מגוונות ותכלולנה תמהיל של פעילות דידקטית ,פעילות
חופשית ,פעילות הפגתית ,פעילות יצירה והעשרה.
 4.2בכל יום לימודים תבוצע מעבר לפעילויות האחרות ,לפחות פעילות יצירה והעשרה אחת ובכל יום פגרה או
שביתה לפחות שתי פעילות יצירה והעשרה.
 4.3פעילות ההעשרה תתקיים החל מתום ארוחת הצהריים ועד למועד האיסוף ,ולכל הפחות בין השעה 14:00
לבין השעה .16:00
 4.4הספק יפרסם וימסור להורי ילדי הצהרון מידי חודש את תוכנית הפעילויות החודשית לאותו החודש.
4.4.1
 4.5פעילויות העשרה בימי הפגרה ו/או השביתה
4.5.1

ספק שרותי הצהרון יפעיל את הילדים בפעילויות יצירה והעשרה בכל יום מימי הפעילות.

4.5.2

במסגרת שרותי הצהרון בימי הפגר ה או השביתה יקיים הספק את פעילויות היצירה והעשרה
לילדים החל ממועד גמר קליטת הילדים בבוקר ועד להפסקת  ,10:00ו/או מתום ההפסקה ועד
להגשת ארוחת הצהריים ,ו/או מתום ארוחת הצהריים ועד לאיסוף הילדים בסיום היום

4.5.3

יודגש כי פעילות ההעשרה שיספק ספק שרותי הצהרון תהיה מגוונת ותכלול לפחות שתי פעילות
בכל יום פגרה או שביתה.

 4.6פעילות העשרה במסגרת שרותי הקייטנה
4.6.1

ספק שרותי הקייטנה יפעיל את הילדים בפעילויות יצירה והעשרה בכל יום מימי הפעילות.

4.6.2

במסגרת שרותי הקייטנה יקיים הספק את פעילויות היצירה והעשרה לילדים החל ממועד גמר
קליטת הילדים בבוקר ועד להפסקת  ,10:00ו/או מתום ההפסקה ועד להגשת ארוחת הצהריים,
ו/או מתום ארוחת הצהריים ועד לאיסוף הילדים בסיום היום.

4.6.3

יודגש כי פעילות ההעשרה שיספק הספק תהיה מגוונת ותכלול לפחות שתי פעילות שונות בכל יום.

4.6.4

למען הסר ספק יובהר כי במסגרת פעילות העשרה יכללו גם הפעלות חיצוניות שיוזמנו ע"י הספק
ויסופקו על חשבונו.

 4.7תוכנית פעילויות העשרה
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4.7.1

5

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
הספק מתחייב לעמוד באיכות ובהיקף של הפעילויות ,באופן שלא יפחת מהמפורט בתכנית שצורפה
להצעתו ,ושעל פיה נבחר כזוכה ,במהלך כל תקופת ההתקשרות .ככל שלדעת הממונה מטעם
המועצה הספק לא יעמו ד בהתחייבותו כאמור בכל שלב במהלך ההתקשרות ,יהא רשאי הממונה
לדרוש מהספק לבצע שינויים באופן הספקת השירותים ,לשביעות רצון הממונה .אי עמידה
בהנחיות הממונה כאמור תהווה הפרת ההסכם.

4.7.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעצם הדרישה להגשת התוכנית במסגרת ההצעה כדי לחייב
את המועצה לקבל את התוכניות המוצעות ,כולן או חלקן.

4.7.3

מוצהר ומוסכם על המציע ,גם אם הצעתו תבחר כי שמורה למועצה הזכות לדרוש מהספק ,בכל עת,
לשנות את תכנית הפעילויות כולה או חלקה מבלי שלספק תהיה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

4.7.4

היה ותדרוש המועצה לשנות את התוכנית במהלך ההתקשרות מתחייב הספק למלא אחר
הוראותיה במלואן וללא תשלום נוסף.

אחריות הספק.
מעבר לאמור לעיל יתחייב הספק להיות אחראי ו/או לבצע את המפורט להלן:
5.1.1

לספק את כלל השירותים באופן שיבטיח את שלום ,בריאות ובטיחות הילדים.

5.1.2

לספק את כל החומרים הכלים והאמצעים הנדרשים לביצוע הפעילויות שתבוצענה במסגרת שרותי
הצהרון ו/או קייטנת הקיץ .המזמין יעמיד לרשות הספק מקום לאחסנת חומרי ,כלי ואמצעי הספק.

5.1.3

לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח את שלום בריאות ובטיחות הילדים לרבות כל פעילות
מונעת הנדרשת לשם כך.

5.1.4

לכסות את עצמו בכיסויים הביטוחיים בהתאם לנדרש בנספח ג -.2/אישור עריכת הביטוחים.

5.1.5

הספק יקבל את כיתות הגן ובית הספר מצוות הגן וצוות בית הספר ,בסוף יום הלימודים כשהן נקיות
ומסודרות ויקפיד כי במהלך הספקת השירות על ידו יהיו גני הילדים וכיתות בית הספר נקיים
ומסודרים הן במהלך הפעילות והן בסופה.

5.1.6

ה ספק יהא אחראי לכך שבסיום כל יום יהיו גני הילדים וכיתות בית הספר ,בהם סיפק שרות ערוכים,
על פי העניין ,ליום הלימודים  /הפעילות הבא ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך לרבות כל
פעולות לניקיון חלל ורצפת הגן כולל הכנת הגן וכיתת בית הספר לניקיון לרבות הרמת כסאות
ומתקנים ניידים מהרצפה ,טיטוא ושטיפת רצפות ,שטיפת כלים ,ניקיון המטבח וחדרי השירותים,
החזרת צעצועים ,משחקים מתקנים וחומרי יצירה בהם השתמש למתקני האחסון שלהם וכל הנדרש
להשארת כיתות הגן נקיות ומסודרות לקראת יום הלימודים  /הפעילות הבא -כל זאת יבוצע כאמור
ע"י צוות הצהרון  /הקייטנה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הספק לא ישתמש בשרותי צד שלישי לצורך ניקיון וסידור גני
הילדים.
לצורך ניקיון הגן יעשה הספק שימוש בחומרי ניקיון שיעמיד לרשותו המזמין (חומרי הניקיון
המשמשים את צוות הגן).

5.1.7

הספק יקפיד כי במהלך הספקת השירות ינקוט בכל הפעולות הנדרשות להבטחת שלמות גני הילדים
וכיתות בית הספר ,הריהוט המתקנים וכל אמצעי אחר שיועמד לרשותו לצורך הספקת השרות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
כל נזק ,לרבות שבר ,אובדן ,השחתה ,תקלה וכיוב' שיגרם לרכוש המזמין ,שלא כתוצאה מבלאי עקב
שימוש סביר ,במהלך פעילות הצהרון ו/או הקייטנה יתוקן על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.
הספק ידווח לממונה על כל נזק ו/או שבר ו/או אובדן שיגרם לרכוש המועצה מיד עם גילויו.
הספק יפעל מיידית לתיקון כל נזק שיגרם לרכוש המזמין ,שלא כתוצאה מבלאי עקב שימוש סביר,
במהלך פעילות הצהרון ו/או הקייטנה.
היה ולא יפעל הספק לתק ן נזק ,כאמור לעיל ,יהיה המזמין זכאי לעשות כן במקומו ולחייבו בעלות
התיקון והטיפול בו.
5.1.8

על הספק לוודא כי בסיום כל יום פעילות יכובו כל האורות ,המזגנים והציוד החשמלי והמתקן ינעל
בהתאם להנחיית קב"ט המועצה.

5.1.9

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לספק ,ככל שיעלה הצורך ,לצורך הצבת סייעות באשכול
הגנים ,במסגרת מילוי מקום במהלך יום הלימודים בגן .מילוי מקום כאמור רצוי שינתן על ידי
הסייעת  /מטפלת המשמשת בצהרון לאותם ילדי הגן בו נדרש מילוי המקום .למען הסר ספק יובהר כי
אין בסעיף זה להוות התחייבות מצד המזמין ו/או הספק לספק את השירות המפורט בסעיף זה.

 5.1.10התשלום בגין שירותי מילוי מקום יהיה  ₪ 40לשעה בתוספת מע"מ.
6

כוח אדם
 6.1השירותים יסופקו על ידי עובדים קבועים מטעם הספק ,בגירים בעלי תעודות זהות ישראליות ,בעלי ניסיון
קודם בעבודה עם ילדים בגיל הרך  /גיל בית ספר יסודי ,שאינם מנועים מלספק את השירותים לפי חוק
מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א( 2011-לעובדים גברים יציג הספק אישור משטרה
על העדר עבירות מין ,טרם תחילת הספקת השירותים על ידם).
 6.2למועצה שמורה הזכות לדרוש החלפה של עובד מטעם הספק שאינו מספק את השירותים לשביעות רצון
המועצה בהתרעה של  30ימים קלנדריים מראש.במקרים חריגים ,על פי קביעת הממונה ,תהיה רשאית
המועצה להורות לספק כי הספקת השירותים על ידי עובד הספק תסתיים לאלתר.
 6.3למען הסר ספק לא יחולו בין עובדי הספק המספקים את השירותים למועצה יחסי עובד מעביד .העובדים
המספקים את השירותים יהיו עובדי הספק והספק יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקתם ,לרבות תשלום
שכר וזכויות סוציאליות רלוונטיות.
 6.4הספק מתחייב לעמוד באיכות והיקף של ההכשרות וההדרכות לצוות העובדים באופן שלא יפחת מהמפורט
בהצעתו ,ולפיה נבחר כזוכה במכרז ,במהלך כל תקופת ההתקשרות .ככל שלדעת הממונה מטעם המועצה
הספק שיזכה לא יעמוד בהתחייבותו כאמור בכל שלב במהלך ההתקשרות ,יהא רשאי הממונה לדרוש
מהספק לבצע שינויים באופן הספקת השירותים ,לשביעות רצון הממונה .אי עמידה בהנחיות הממונה
כאמור תהווה הפרת ההסכם.
 6.5למען הסר ספק מובהר בזאת כי היה ותידרש הכשרת הצוות שיועמד לשרות המזמין בכל תחום מתחומי
הפעילות הנגזרים מהספקת השירותים ,תחול האחריות לקיום ההכשרה וכל העלויות הכרוכות בה על
הספק.
 6.6היה ותידרש הכשרת ו/או הדרכת ו/או עדכון ו/או כל סוג אחר של הקניית ידע לצוות שיועמד לשירות
המזמין ,תחול האחריות לאיתור הגורם המכשיר וכן קיום ההכשרה וכל העלויות הכרוכות בה על הספק.

7

פרסום ושיווק הפעילות
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות
 7.1אחריות פרסום ושיווק שרותי הצהרון וכל ההוצאות הנלוות לכך יחולו על הספק.
 7.2למרות האמור לעיל ,כל פרסום פומבי שיפיק הספק ,יפורסם רק לאחר קבלת אישור מראש לכך מהמזמין.
 7.3מבלי לפגוע באמור לעיל ,ומבלי שהאמור להלן יהווה התחייבות של המזמין כלפי הספק ,יפעל המזמין ,אם
יחליט לעשות כן ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעידוד הורי הילדים לצרף את ילדיהם לשירותי הצהרון.
 7.4מעבר לאמור לעיל ,בכוונת המזמין לפטור את הספק מאגרת שלטים ומודעות בכל הקשור לתליית מודעות
המקדמות את שרותי הצהרון ו/או הקייטנה על לוחות המודעות שבאחריותו.
8

התחייבויות הספק
במסגרת התקשרות עם המזמין להספקת השירותים נשוא בקשה זו ובנוסף למפורט לעיל ,תחולנה על המציע
ההתחייבויות כמפורט להלן:
 8.1שמירת סודיות :המציע שיזכה יתחייב כלפי המזמין לשמור על סודיות בכל הקשור לשרותיו ולכל מידע
מכל סוג שהוא אודות המזמין ו/או עובדיו ו/או תושבי המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או ספקיו.
 8.2תיעוד ודיווח:
 8.2.1תיעוד נוכחות
צוות הספק ינהל תיעוד של נוכחות הילדים בצהרון ו/או בקייטנה.
התיעוד יעשה באמצעות "דף נוכחות יומי" או "יומן נוכחות" כפי שיציע הספק ויאושר על ידי
הממונה.
הנוכחות תתועד על ידי צוות הצהרון.
במסגרת שרותי הצהרון בימי הלימודים ,תתועד הנוכחות לאחר שצוות הצהרון יתעדכן מצוות הגן
מי הגיע ומי לא ,מי נשאר לצהרון ומי לא .ככל שילד שהגיע לגן לא ממשיך לצהרון יוודא צוות
הצהרון כי הילד נאסף על ידי גורם מוסמך לאסוף אותו.
תיעוד הנוכחות ייחתם על ידי מפעיל/ת הצהרון (גננת  /מורה) ויימסר לממונה בהתאם להנחיותיו.
 8.2.2תיעוד אירועים
צוות הספק ינהל תיעוד יום יומי של האירועים בצהרון ו/או בקייטנה.
התיעוד יעשה באמצעות "דף אירועים יומי".
תיעוד האירועים יכלול תיעוד מפורט של כל אירוע החורג מהשגרה לרבות תקלות שהתרחשו בציוד
הגן ,נזק שנגרם ,בעיות בהספקת המזון וכיוב' וכפי שיקבע הממונה.
דף האירועים היומי ימולא על ידי צוות הצהרון גם בימים בהם לא התרחשו אירועים חריגים והדבר
יצוין בו במפורש.
דף האירועים ייחתם על ידי מפעיל/ת הצהרון בכל יום ויימסר לממונה בהתאם להנחיותיו.
 8.2.3הודעה על אירועים
צוות הספק יעדכן את הממונה בכל האירועים החריגים שיתרחשו בצהרון.
צוות הצהרון ידווח מידית טלפונית לממונה על כל אירוע שבמהלכו נפגע ילד או נגרם נזק לרכוש
הפוגם בתפקוד הגן.
דוח האירועים היומי צוות הצהרון ישאיר
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 8.2.4דוחות לסוגיהם
הספק יכין ויעביר לממונה כל דו"ח שהממונה יבקש ממנו וזאת לכל המאוחר ביום העבודה שלאחר
היום בו התבקש הדו"ח אלא אם כן יקבע הממונה אחרת.
 8.3שמירה על רכוש המזמין
 8.3.1המציע יתחייב להשתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי המזמין באופן שלא ייגרם לו נזק
מסוג כל שהוא למעט בלאי העלול להגרם כתוצאה משימוש סביר.
 8.3.2המציע יתחייב להשתמש במכשור חשמלי ו/או אלקטרוני לרבות מערכות המידע ,על פי העניין,
בהתאם להוראות היצרן ו/או הנחיות הספק ו/או הנהלים ,הכללים ,והוראות השימוש הנהוגים
אצל המזמין.
 8.3.3באחריות הס פק לוודא כי כל האמור לעיל ידוע וברור לעובדיו טרם נעשה על ידם שימוש במכשור,
כאמור לעיל.
 8.4רציפות השירות
 8.4.1צוות העובדים המפעילים את שירותי הצהרונים/הקייטנה יהיה ,ככל הניתן ,צוות קבוע לכל
צהרון/קייטנה לאורך שנה"ל.
 8.4.2הספק יהיה אחראי בלעדי לוודא כי בכל יום פעילות של הצהרון/הקייטנה יהיה צוות עובדים מלא
כנדרש במסמכי מכרז זה.
 8.4.3בכל מקרה בו אחד מהעובדים מצוות העובדים הקבוע נעדר בשל כל סיבה שהיא ,יהיה הספק
אחראי להציב במקומו מחליף שהינו בעל אותה הסמכה ובאותה רמה במיידי ובאופן שפעילות
הצהרון /הקייטנה לא יפגעו ולא יפעלו ללא צוות כנדרש במסמכי מכרז זה.
 8.5הופעה נאותה
על הספק לדאוג כי הצוות ,שיספק את השרות למזמין בחצריו יופיע על פי כללי ההופעה החלים על ממלאי
התפקידים המבוצעים על ידו ,על משרתי קהל ועובדי ציבור ,לרבות בגדים נקיים והגיינה אישית.
 8.6כללי התנהגות
צוות הספק שיספק את השרות למזמין בחצריו ינהג על פי כללי ההתנהגות החלים על ממלאי התפקידים
המבוצעים על ידו ,על משרתי קהל ועובדי ציבור.
 8.7זכות השימוש במבנה.
לצורך קיום פעילות הצהרון והקייטנה יעניק המזמין לספק רשות שימוש במבנה הגן על תכולתו ,כבר
רשות.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין ברשות השימוש שיעניק המזמין לספק כדי להקנות לו כל זכות
אחרת ,פרט לרשות שימוש ,במבנה או בתכולתו.

עמוד  38מתוך 51

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ג -1/טפסים לדוגמא
טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים
אל :הגננת מנהל/ת הגן :הגב'  /מר __________________ גן _____________________ בכפר שמריהו.
______
מאת :הורי התלמיד/ה_____________ _______________________ :
השם הפרטי ושם המשפחה של התלמיד

מס' ת"ז

הגיל

אני מצהיר/ה כי( :סמן את האפשרות המתאימה):
  .1לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעת מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בגן ומטעמו.
  .2יש לבני/לבתי בעיות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת בגן ומטעמו ,כדלקמן:
 פעילות גופנית
 טיולים
 פעילות אחרת__________________________________________ :
תיאור המגבלה:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי__________________________ :
לתקופה_________________________________________________ :
 .1בני/בתי סובלים מבעיה בריאותית כרונית (כגון אסטמה ,סוכרת נעורים ,אפילפסיה ,רגישות למזון ,מחלה
ממארת וכד')  .לא
 כן .פרט:
__________________________________________________________________________
 מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה .האישור ניתן על ידי:
________________________________________________________________________
האישור תקף לתקופה :של ____ חודשים מיום זה עד ל ___________________ -
פרטים לפניה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית:
( )1שם _________________ :קרבה________________ :

טלפון בבית ___________ :טלפון בעבודה ______________טלפון הנייד____________ :
( )2שם _________________ :קרבה________________ :

טלפון בבית ___________ :טלפון בעבודה ______________טלפון הנייד____________ :
 .4אני מתחייב/ת להודיע לגננת מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של
בני/בתי.
 .5אני אחראי/ת לוודא שצוות הגן יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת לבני/לבתי במקרה חירום בשל
מצבו/ה הבריאותי.
______________
____________
_____________
חתימת ההורה
שם ההורה
התאריך
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טופס אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
לכבוד
הגננת _____________ :שם הגן____________________:
שם הילד/ה ____________ :שנת הלימודים_____________ :
בהתאם לתיקון חוק העונשין (תיקון מס'  – )58השארת ילדה בגן ,התשס"א – 2001-האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל שש
ללא השגחה ראויה ,אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת הילדים לגן בשעות הבוקר והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן
בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים.
 בתי/בני תגיע/יגיע לצהרון בתחילת יום הלימודים  תוחזר/יוחזר מהגן בסיום יום הלימודים על ידנו ,הוריו.
ו/או
 בתי/בני תגיע/יגיע כל יום לצהרון ע"י צוות הגן בו הינה/הינו לומדת ותוחזר/יוחזר מהגן בליווי אדם מבוגר
באופן הבא:
( )3שם המלווה _________________ :מס' ת"ז________________ :
הכתובת____________________________________________ :
מס' הטלפון בבית ___________ :מס' הטלפון הנייד____________ :
הקרבה לילד/ה  :אח  אחות  שכן/ה  קרוב משפחה  קרבה אחרת______________________ :
ו/או
( )4שם המלווה _________________ :מס' ת"ז________________ :
הכתובת____________________________________________ :
מס' הטלפון בבית ___________ :מס' הטלפון הנייד____________ :
הקרבה לילד/ה  :אח  אחות  שכן/ה  קרוב משפחה  קרבה אחרת______________________ :

שם האם _______________________ :שם האב_______________________ :
הכתובת ________________________ :מס' הטלפון_____________________ :
מס' הטלפון הנייד____________________ :
תאריך _________________ :חתימת ההורים____________________ :
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מסמך ד' – הצהרת המציע
 .1אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני
מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז
חתום בחתימתי ,כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי הנני ספק להפעלת צהרונים וקייטנות מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם
המתאים ובעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונו המוחלט של המזמין.
 .3אני מציע לבצע את העבודות על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה ועל
החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.
 .4אני מתחייב ,כי אם הצעתי תתקבל ,אחתום ,במועד שאדרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים של החוזה,
בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.
 .5הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,בתוקף כמפורט בנספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז.
 .6אני מצהיר ומתחייב בזאת  ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת
השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או ביטול ביצוע
השירותים מכל סיבה שהיא.
 .7למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה ביותר
ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק את
החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי ,ש כל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים
והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת
מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין
וסוג שהוא בגין כך.
 .8ידוע לי ,כי ביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני
מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.
 .9מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העבודות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל יתר
הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .10ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי למזמין הוא סופי ,ולא תהיינה לי כל טענה בדבר הפסד.
 .11אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי עבודה
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .11.1לחתום על ההסכם מסמך ב' ונספחיו להחזירו למזמין כשהוא חתום.
 .11.2להמציא לכם ערבות בנקאית בסך ובתוקף לפי דרישות המכרז ,צמודה למדד המחירים לצרכן חתומה,
להבטחת קיום תנאי ההסכם ,בנוסח נספח ב 1/למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי המכרז.
 .11.3להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ב 2/למסמכי המכרז.
 .12אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  11לעיל כולן או מקצתן אאבד את
זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו
ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.
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 .13כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמין עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע_______________________________:
מס' ת.ז/.מס' חברה ________________________:כתובת___________________________________:
תאריך______________:

חתימה___________________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך בלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע תאגיד).
__________________________
תאריך
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נספח ד – 1/פירוט ניסיון קודם
שם הלקוח/
רשות מקומית

שנת

הלימודים בה שם הגן  /בי"ס
סופק השרות

גילאי
הילדים

כמות
ילדים
בצהרון

האם נכללה
הספקת
שירותי הזנה (שם מלא ,תפקיד ,טלפון)
פרטי איש קשר אצל
הלקוח

הערות :לטבלה ניתן לצרף אישורים מהלקוחות שיכללו פרוט השירותים ,היקפם ,מועד ביצועם והמלצות ,ככל שישנם .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי למזמין שמורה הזכות לדרוש ממציע להציג לו אסמכתא המוכיחה את הותק ו/או הנסיון למועד בו
ידרש להציגה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ד -2/ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו וחברת חינוך בשרון בע"מ (להלן " :המזמין")
בנק____________________ :

הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000
ש"ח (הסכום במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים ) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו
במכרז מס' 3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות  ,ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש מאי  2019שהתפרסם ב –  15לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד
זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס .
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  30/10/2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  30/10/2019לא תענה.
לאחר יום  30/10/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ד - 3/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
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").
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,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.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה  (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
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  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות
כאמור).
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת עו"ד_______________:
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ד – 4/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם ______________
מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בע לי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו , 1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
תאריך____________________ שם המצהיר +חתימה ____________________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה__________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב
בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
_________________ _________________
חתימה
תאריך
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נספח ד -5/תצהיר והתחייבות על 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 מתן השירותים נשוא מכרז  3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות ומילוי תנאיו ,וכי המציע
אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני 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.
 .3הנני 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.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו
ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
 .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.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המזמין מהווה הפרה יסודית של ההסכם נשוא מכרז .3/2019
 .8מובהר 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 _______________________:

______________________:

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_________________ :
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ד - 6/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע ") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
 3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות ( להלן" :המכרז").

.2

הרייני להצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע/הח"מ לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס
הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח;1978-
סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו
או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע/הח"מ הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות___________________________________:
_____________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

.3

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

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

____________________
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
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_________________
עו"ד
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח ד -7/אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם___________________________________

ת .ז_______________________.

שם___________________________________

ת .ז_______________________.

שם___________________________________

ת .ז_______________________.

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד_____________________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.
תאריך______________________:
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עו"ד  /רו"ח__________________:
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 3/2019
לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות

נספח ד –8/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכו עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________
עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________
ועד עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,
שיוגשו למכרז זה.

חתימת המציע:

___________

_________

______________

_________________

שם המציע

תאריך

חתימה/חותמת

מס' זהות/עוסק מורשה
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נספח ד -9/תצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א2001-
אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ_____________ ,בחברת___________ ,המציע/ה
במכרז  3/2019לשירותי הפעלת צהרונים וקייטנות (להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא
הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא  :עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין ,תשל"ז 1977 -למעט סעיף
 .352כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א.2001-
הרייני מתחייב שלא להעסיק עובד שיורשע בפס"ד כאמור לעיל.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר
-----------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי
את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
_____________________ ,עו"ד

תאריך__________________ :

-----------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ (להלן:
"המכרז") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.

___________________,עו"ד
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תאריך__________________ :
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