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למועצה

-באר יעקב ,ספטמבר -2020

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
 .1המועצה המקומית באר יעקב (להלן גם" :המועצה ו/או המזמינה") מתכבדת בזאת לפנות באופן פומבי ולבקש
הצעות למתן שירותים קהילתיים למועצה ע"י בני שירות ,בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטים
במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה ,על נספחיו (להלן גם" :השירותים ו/או העבודות").
 .2את חוברת המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום  21.9.20באמצעות מחלקת הגבייה של המועצה ,הממוקמת בקניון
באר יעקב ,ברחוב שא נס  ,17קומה  ,2באר יעקב .לשם רכישת מסמכי המכרז יש לפנות אל עוה"ד הדס גלר ,
מנהלת התקשרויות של המועצה ,בטלפון 08-9785324 :או בדוא"ל ,שכתובתו :באמצעות מייל rinat@b-y.org
רינת אבגי בין השעות  08:30עד  .15:30חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום בסך של ( ₪ 100במילים :מאה
ש"ח  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .מובהר בזאת ,כי רכישת מסמכי המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להגשת
הצעה.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של המועצה.https://www.b-y.org.il/bids/#bids-category-1-title :
לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב למנהלת התקשרויות במועצה ,עוה"ד הדס גלר ,באמצעות דוא"ל
שכתובתו ,rinat@b-y.org.il :וזאת עד ליום  ,18.10.20בשעה  .14:00באחריות הפונים לוודא ,כי שאלותיהם
הגיעו ליעדן במועד .המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר הבית של המועצה ,ועל הפונים
חלה האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות ,בכל הנוגע להבהרות שיינתנו ובכל הודעה אחרת
שתפורסם בנוגע למכרז .שאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור – המועצה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב
עליהן כלל .יובהר ,כי לא יהיה מענה בעל-פה לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות שיתקבלו בדוא"ל תחייבנה
את המועצה.
 .4כנס מציעים יתקיים באמצעות וועידה חזותית מרחוק ,ביום  15.10.20בשעה  .17:00זימון לישיבה יישלח על-פי
פנייה למנהלת התקשרויות במועצה ,עוה"ד הדס גלר ,באמצעות מייל  rinat@b-y.org.ilהכנס מומלץ לשם
קבלת מידע ,אך אינו חובה (לא תנאי סף להשתתפות במכרז).
 .5את ההצעה ,כמפורט במסמכי המכרז ,בצירוף כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על-ידי המציע ,יש למסור
במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בלשכת מנכ"ל המועצה ,ברחוב ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב ,במעטפה סגורה
נושאת ציון "מכרז  19/20למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות" עד ליום  26.10.20בשעה  .14:00הצעות
שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים  -לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים.
 .6הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל
על עצמו ,באם יזכה במכרז ,את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.
 .7אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לבצע את כל
או רק חלק מתכולת עבודות המכרז והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי .הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות
בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

 .8לוח זמנים למכרז:
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועד ושעה

הערות

פרסום המכרז

החל מיום 21.9.20

מפגש מציעים

יתקיים בזום ביום  15.10.20שעה
( 17:00לא חובה)

מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה למכרז

עד ליום  18/10/20בשעה 14:00

מטעם

עד ליום  22/10/20בשעה 14:00

השאלות והתשובות יפורסמו
של
האינטרנט
באתר
המועצה

עד ליום  ,26.10.2020שעה .14:00

הגשה ידנית בבניין המועצה,
ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב

קישור לשיחת זום יישלח
לכל מתעניין שיפנה במייל
 050-6502004רינת
rinat@b-y.org.il

מועד מתן תשובות
המועצה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות
במכרז

במיילrinat@b-y.org.il :
כקובץ וורד
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בכבוד רב,
ניסים גוזלן,
ראש המועצה

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות

מסמכי המכרז כוללים:
 .1מסמך א' :הזמנה להציע הצעות.
 .2מסמך ב' :הוראות ותנאי המכרז.
נספח א' :פרטים כלליים של המציע.
נספח ב' :פירוט ניסיון וממליצים.
נספח ג' :תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
נספח ד' :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.
נספח ה' :הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.
נספח ו' :תצהיר לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.
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נספח ז' :נוסח המלצה סטנדרטי;
 .3מסמך ג' :הצעת המציע;
 .4מסמך ד' :חוזה;
נספח א' :נספח מקצועי  -תיאור השירותים;
נספח ב' :אישור בדבר קיום ביטוחים ;
נספח ג' :הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים .המסמכים הינם רכוש
המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.
שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; חוזה ו/או התחייבות
כספית יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב ויחייבו את המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה לצד יתר
מורשיי החתימה במועצה ובצירוף חותמת מועצה; ללא חתימת החשב המלווה אין לחוזה תוקף מחייב
כלפי המועצה והוא בטל ()void

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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אישור קבלת מסמכי המכרז
המציע מאשר בזאת ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל
ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם רוכש/ת הגוף רוכש חוברת המכרז______________________________________ :
________________________________________
כתובת פיסית של הגוף הרוכש/ת:
_____________________________________________________________
תאריך רכישת המכרז ___/___/_____ :שעה________________ :
שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז _____________________ :מס' ת.ז___________ .
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
שם_________________ :
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תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
חתימה__________ :

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
הוראות ותנאי המכרז

מסמך ב'

מהות המכרז
 .1המועצה המקומית באר יעקב (להלן גם" :המועצה ו/או המזמינה") מתכבדת בזאת לפנות באופן פומבי
ולבקש הצעות למתן שירותים קהילתיים למועצה ע"י בני שירות ,בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות
המפורטים במסמכי המכרז וביתר תנאי מכרז זה ,על נספחיו (להלן גם" :השירותים ו/או העבודות").
המועצה תבחר גרעין/קומונה הכולל/ת  6-8בני שירות ,שיפעל ,בין השאר ,במערכת החינוך ,בתנועות הנוער,
במועדוניות רווחה ,מועדוני נוער ,מרכזי למידה ,במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות בבאר
יעקב ,בהיקף של  20-40שעות שבועיות ע"י כל בן שירות .הזוכה מתחייב ,כי בני השירות יתגוררו בבאר יעקב
במהלך שירותם .לשם כך ,המועצה תעמיד דירת מגורים בבאר יעקב עבור בני השירות ,ולחילופין תממן
הוצאות מגורים עבור דירה שתשרת את בני השירות כאמור.
תקופת ההתקשרות
.2
א .תקופת ההתקשרות הינה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימת החוזה על-ידי מורשיי החתימה של
המועצה (להלן" -תקופת החוזה").
ב .למועצה ,ולה בלבד ,שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ,ב 2 -תקופות נוספות ,בנות 12
חודשים ,כולם או חלקם ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי (סך תקופת ההתקשרות המרבית  36חודשים) (להלן
 "תקופות ההארכה") ,ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לספק  60ימים לפני תום תקופת החוזה ו/אותום תקופת ההארכה ,כולה או חלקה ,על-פי העניין.
ג .האריכה המועצה את תקופת החוזה ו/או את תקופות ההארכה ,יחולו יתר תנאי מסמכי המכרז על תקופת
הארכה בשינויים המחויבים.
תנאי סף
 .3רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף ,כדלהלן:
א.

המציע מאוגד כחברה לתועלת הציבור או כעמותה רשומה כדין .המציע יצרף להצעתו את מסמכי
התאגדות התאגיד במרשם הרלבנטי.

ב.

המציע בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976 -

ג.

המציע ,מנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי המועצה ו/או חבר מועצה .להוכחת תנאי זה המציע יצרף
הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ג' למסמך ב').

ד.

המציע הינו תנועת נוער או ארגון נוער המפעיל גרעינים ו/או קומונות ו/או בני/בנות שירות לקראת גיוס
לצה"ל ,המעוניינים להתנדב ולבצע את שנת השירות בבאר יעקב.

ה.

המציע הינו תנועת נוער או ארגון נוער הנתמך/כת על ידי מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ו\או המשרד
להשכלה גבוה ומשלימה .להוכחת תנאי זה המציע יצרף אסמכתאות ואישורים מהמשרד הרלוונטי.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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המציע בעל ניסיון בהפעלת גרעינים ו/או קומונות ו/או בני/בנות שירות לקראת גיוס לצה"ל במהלך
השנתיים האחרונות עובר להגשת ההצעה במכרז ,בשתי ( )2רשויות מקומיות לפחות /גופים ציבוריים.
להוכחת ניסיון כאמור ,המציע ימלא טופס פירוט ניסיון והמלצות (נספח ב'  -מסמך ב') ויצרף 2
המלצות בכתב לפחות ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח ו' למסמך ב').

ו.

מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
 .4על המציע לצרף למסמכי המכרז ,בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז ,את המסמכים הבאים:
א.

הצעת המציע כשהיא חתומה על ידי מורשיי החתימה של המציע.
)1
)2

)3
)4
)5
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד במרשם הרלבנטי.
אישור עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד ,כי התאגיד קיבל
החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה ,וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים
לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן
מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
שמות מנהלי התאגיד.
אישור מורשיי חתימה  -אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם
מחייבת את התאגיד.
כתובת משרדו הרשום של התאגיד.

אם המציע הינו עמותה או מלכ"ר :יש לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף לשנת 2020
ואישור רשות המיסים על סיווג כמלכ"ר לצורך מע"מ.
אסמכתאות בדבר ניסיון המציע (בשנתיים האחרונות עובר להגשת ההצעה במכרז) ברשויות מקומיות/
גופים ציבוריים בישראל (יש לצרף לפחות שתי ( )2המלצות בנוסח סטנדרטי במסמך ב' ,נספח ו').
אישורי ניהול פנקסי חשבונות ומיסוי כדין.
שאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המציעים במכרז ותשובת המועצה כאשר הם חתומים על ידי המציע
בכל עמוד ועמוד.
אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות להשפיע על עמידתם
בתנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ,כגון :עברות מרמה ,זיוף ,גניבה וכו'.
תצהירים חתומים ומאומתים ע"י עו"ד (העדר קירבה לעובד או נבחר ציבור ,העדר הרשעות פליליות,
מניעת העסקת עברייני מין).
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על-שם המציע.
כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז.

 .5כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף ,כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר
מגישה את ההצעה .המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות
משפטית אחרת.
הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת
מכרזים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש
מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
דקלרטיביים ו/או ליתן הבהרות בקשר עם ההצעה ,בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי
מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
הצהרות המציע
.6
א.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה ידועים
ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים ,ומלוא היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה
שהיא לבצע את השירותים נשוא המכרז.

ב.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  -לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע.

איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
 .7אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.
א.

בכל 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 ,רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:
 )1לפסול את מסמכי המכרז.

ב.

 )2לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ,ולהתעלם מהן.
 )3לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
 )4לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה .אם תחליט
הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל ,והמציע יסרב להסכים לכך ,רשאית המועצה לפסול
את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על-ידי המציע ,אם הצעתו הייתה אמורה להיות
ההצעה הזוכה.

הבהרת מסמכי המכרז/החוזה
.8
א.

עד ליום  18.10.20יודיע המציע במכתב במסירה אישית למנהלת התקשרויות על כל סתירות ,שגיאות
ו/או אי התאמות ו/או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו
של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז ו/או הנוגע לעבודות נשוא המכרז.

ב.

מסר המציע הודעה בכתב כאמור לעיל ,תמסור המועצה תשובות בכתב ,אשר יתפרסמו באתר
האינטרנט של המועצה .על המשתתפים חלה האחריות לעקוב ולהתעדכן בשאלות ובהבהרות
שהתפרסמו במסגרת המכרז באתר האינטרנט של המועצה.

ג.

המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות ,כאמור ,להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

ד.

המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ,אלא אם התשובות נתנו לו בכתב,
כאמור בסעיף זה והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
מסמכי המכרז/החוזה  -רכוש המועצה
 .9מסמכי המכרז/החוזה הינם רכושה של המועצה וקנינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת
הגשת הצעות למועצה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק ולא
ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם למועצה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות -
וזאת בין אם הגיש הצעה למועצה ובין אם לאו.
הוראות שונות
.10
א.

בעת הדיון בהצעות ,זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודות או ביכולתו לעמוד
בתנאי המכרז ,כפי שהדבר נובע משירותים שניתנו על-ידו בעבר עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן
להתחשב בוותק ובניסיונו במתן שירותים דומים.

ב.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,גם לאחר פתיחת
ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה
את כל ההסברים והנתונים כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי
שיקול דעתה ,עד כדי פסילת ההצעה.

ג.

המועצה רשאית לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון משירותי המציע בעבר.

ד.

וועדת המכרזים של המועצה תהא רשאית לפסול ו/או לא להמליץ על הצעה יחידה שהוגשה במכרז,
זאת אף אם היא נמצאה כשירה .כיוצא בכך ,וועדת המכרזים תהא רשאית להחליט במעמד פתיחת
תיבת המכרזים ,היה והתברר ,כי הוגשה הצעה יחידה ,בדבר ביטול המכרז או בדבר דחיית המועדים
להגשת הצעות ולפתיחת מעטפות המכרז ,והכול כדי להביא לריבוי הצעות ולעודד את התחרות במכרז.
למציע שהשתתף במכרז והגיש הצעה לא תהא כל טענה או תלונה או דרישה מאת המועצה בשל החלטה
כאמור של וועדת המכרזים.

ביטוחי המציע
.11
א.

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז (להלן" :דרישות
הביטוח" ו/או הביטוחים הנדרשים").

ב.

המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בחוזה המצורף למסמכי
המכרז (להלן" :אישור ביטוחי הספק").
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות באישור ביטוחי הספק,
ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ,והוא מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך
עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל.
מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ,ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר
ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את אישור עריכת הביטוחים חתום על ידי המבטח
כדין (נוסח מקורי)  ,ולדרישת המזמין בכתב גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך
המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.

ג.
ד.
ה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת אישור ביטוחי הספק חתום כדין על ידי מבטחי המציע (נוסח
ו.
מקורי) מהווה הפרת תנאי המכרז ,והמזמין יהיה רשאי ,בין היתר ,למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע
עבודות בשל אי הצגת האישור החתום.
בחירת ההצעה הזוכה
 .12התחרות במכרז הינה על ציון איכות בלבד .ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה בהתאם
למשקולות שלהלן .ההצעה הזוכה תהיה זו אשר קיבלה את הניקוד המצרפי הסופי המשוקלל הגבוה ביותר.
למרכיב מדדי איכות יינתנו  100נקודות בהתאם למפורט להלן:

1

קריטריון

ניקוד

ניסיון קודם בהפעלת גרעינים ו/או קומונות ו/או בני/בנות שירות:

 60נק'

א .ניסיון בעבודה בקהילה ובבתי-ספר -כל שנה ניסיון  5נק' עד 30
נק'
ב .ניסיון ב 2 -היכרות ועבודה עם הקהילה האתיופית בארץ -כל
שנה ניסיון  5-נק' עד  30נק'.
10

2

המלצות (ריאיון טלפוני עם איש קשר ברשות אחרת לפי שאלון אחיד)

3

ריאיון פרונטאלי בפני וועדת מכרזים ו/או מי מטעמה (התרשמות  20נק'
מתוכנית עבודה שנתית ,מסגל ,חזון ,מוטיבציה וכו')

סה"כ

 20נק'

 100נק'

הזוכה במכרז
.13
א.
ב.

המועצה תודיע לזוכה על הזכייה במכרז (להלן" :הזוכה") ,ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת
עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה.
על הזוכה לפעול בהתאם להוראות החלות עליו במכרז לרבות המצאת אישור קיום ביטוחים חתום בידי
המבטח או העתקים מפוליסות ביטוח ,ככל שיידרש.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
ג.

למען הסר ספק מודגש בזה ,כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש,
כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז ,ויראו את החוזה
כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה.

ד.

לא המציא הזוכה אישור על ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז
לאחר ההודעה על הזכייה ,רשאית המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הזכייה של המציע
במכרז ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתור שדורג ע"י ועדת המכרזים (כשיר שני או שלישי)
או לפרסם מכרז חדש ,הכול בכפוף לדין.

החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
.14
א.

יודגש בזאת כי עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה ,ההצעה הזוכה וכל
מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו ,בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ,ייעשה תמורת
תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

ב.

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים
בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות ,התשי"ח ,1958-בהתאם
לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.

ג.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים
סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 .1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
 .2יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
 .3במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

ד.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים
אחרים.

ה.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים
האחרים.

ו.

יו דגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים
בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית
והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.

ז.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן
ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת
ח.
החומר לעיונו של המבקש.
 .15המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לאחר פתיחת ההצעות ,על
מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים/יועצים מטעמה את כל
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
ההסברים כאמור לעיל ,ובמקרה של סירוב ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה ,עד כדי
פסילת ההצעה.
סמכות שיפוט
 .16הסמכות המקומית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז
מרכז.
אישור
 .17חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):
שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
חתמו בפני על תצהיר זה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

12

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח א'
פרטים כלליים של המציע

מענה המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)

מס"ד

נושא

1

שם המציע

2

כתובת

3

טלפונים

4

שמות בעלי השליטה בחברה

5

שם איש קשר למכרז

6

טלפון איש קשר למכרז

7

כתובת דוא"ל איש קשר למכרז

8

מספר פקס לתקשורת למכרז

9

כתובת אתר האינטרנט של המציע

10

שנת יסוד

11

שמות מנהלים בכירים

12

בעלי המניות

13

חברות אחיות

14

חברות בנות

15

שנת יסוד החברה

16

עבודה
שנות
מספר
המוניציפאלי/ציבורי

18

הערות

19

סה"כ העובדים השכירים אצל המציע

20

מספר לקוחות מוסדיים המקבלים
שרות באופן קבוע מהמציע

13

במגזר

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ב'  -פירוט ניסיון המציע והמלצות
יש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות בהן פעלו בני השירות/קומונה/גרעין וזאת לצורך הוכחת עמידה בתנאי
הסף .יש לצרף לפחות  2המלצות אוטנטיות בנוסח המופיע בנספח ו' חתומות או מאושרות על ידי גורם ברשות המקומית
אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת השירות.
ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.
מס"ד

מתן פרטי איש קשר  +טלפון
הרשות מהות השירותים מספר המתנדבים תקופת
שם
נייד
השירותים
גוף שניתנו -לפרט את בכל שנה
המקומית/
(משנה עד שנה)
הפעילות שעשו בני
ציבורי
השירות
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ג'  -תצהיר לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________ בחברה ,ואני
מוסמך להצהיר מטעם החברה ,את המפורט להלן.
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן:
"חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום,
אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות ספק כוח אדם ,ספק משנה או כל גורם אחר עמו
אתקשר.
ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי החוזה
ההתקשרות/המכרז ,ותהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות.
בתצהיר זה:
 6.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל
עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק
יישום החוזה בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה),
תשנ"ה.1994-
 6.2מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 6.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו ספק כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 6.2.2שוהה בישראל כדין.
 6.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 6.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.

אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):
שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב
אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

15

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ד'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

1.3

סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א 1950-הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה ,לעניין
זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או ע ובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו
או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
2.1
שותף.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
2.2
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.
2.3
 .3ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):
שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר
במציע הינם מורשי חתימה טעמו ,ורשאים לחייב אותו
בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור
חתמו בפני על תצהיר זה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ה'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע)
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1.1

אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).

.1.2

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית ,לא
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה
בקשר עם עבירה פלילית.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכוח חוקי עזר
מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה).

.1.3

הח"מ מאשר ומסכים כי הספק ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים
ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות
אכיפת חוק אחרות.

.1.4

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,
מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע
לכך בבקשת הועדה.

.1.5

במידה ויחול שינוי במחזיקים מ על  50%ממניות התאגיד – נודיע מיידית למועצה בכתב.

.2

צרופות
 .2.1לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
 .2.2לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל  50%ממניות התאגיד) בגוף
החתום על מסמך זה.
 .2.3לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים
 1.1ו 1.2 -לעיל.

.3

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

__________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

_____________
תאריך

_____________________________
חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו
בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את
האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
נספח זה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
אם המצהיר הינו תאגיד (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):
שם חתימה וחותמת תאריך
המציע/חבר
של
במציע

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה
מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור
ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם
כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ו'
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון  :תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א2001-
כתב התחייבות
אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________
מנהל המציע ________________
מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
אני מתחייב בשם ____________ (שם המציע) כי כל המתנדבים שיתנו שירותים קהילתיים במסגרת מכרז
א.
זה לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א .2001-
אני מתחייב בשם ______________ לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי לא נציב מתנדבים
שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו
נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו .אני מתחייב בשם ______________לתייק ולשמור
העתק האישור הנ"ל.
אני מתחייב בשם ____________ (שם המציע) לדרוש מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל לפי חוק
ב.
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א  2001-כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו,
אני מתחייב בשם _______________ לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.
אני מתחייב בשם ______________ (שם המציע) לדרוש מכל מתנדב לחדש את האישור הנ"ל אחת לשנה.
ג.
אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________ הופיע בפני מר
_________________ ת.ז __________________ המוסמך לחתום בשם _________________ אישר
את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.
___________________
__________________
חתימת עו"ד
תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ז'

תאריך ________

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
ג.א.נ,.

הנדון :המלצה בעניין תנועת נוער/ארגון נוער ________________

נתן שירותים ברשות מקומית _______________ מיום ________ ועד יום __________
בפעילויות:
בשירותנו
התנדבה
______________
הנוער
תנועת
____________________ ____________________________________________________________
________________________________________________________
הערכה מילולית (מעורבות ,השקעה ,ערכיות ,היקף פעילות ,יצירתיות ,קשר עם מחלקת הנוער והצעירים ברשות):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
(שם מלא חתימה וחותמת)

שם הממליץ ממלא הטופס ותפקיד:
_______________________
טלפון ליצירת קשר:
שם הגוף הממליץ :רשות מקומית /גוף ציבורי _______________________
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* יש לצרף לפחות  2המלצות ,כאמור ,מ 2 -רשויות מקומיות שונות

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
מסמך ג'
הצעת המציע

לכבוד
המועצה המקומית
באר יעקב
ג.א.נ,.
הנדון:

מכרז/חוזה מס'  19/20לאספקת שירותים קהילתיים למועצה

 .1אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה ונספחיו והנני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת
שירותים קהילתיים למועצה (להלן" :השירותים") ,הכל כמפורט ביתר מסמכי המכרז.
 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,את שטח העבודה ,תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3אני מצהיר בזאת כי:
 .iהנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות הדרושים ליתן את השירותים לקהילה מושא המכרז.
 .iiברשותי כל הציוד ,המתקנים וכוח-האדם הדרושים על מנת לתת את השירותים נשוא המכרז בהתאם
לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז.
 .iiiהנני מסוגל ובעל יכולת ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
 .ivהנני בעל ניסיון בהפעלת גר עינים ו/או קומונות ו/או בני/בנות שירות לקראת גיוס לצה"ל במהלך
השנתיים האחרונות עובר להגשת ההצעה במכרז ,בשתי ( )2רשויות מקומיות לפחות /גופים ציבוריים.
 .vהנני עומד בכל יתר תנאי הסף והתנאים של המכרז.
 .4אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב ליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז ולשביעות רצונה
המלא של המועצה.
 .5הנני מתחייב להעמיד  6-8בני שירות ,שיפעלו ,בין היתר ,במערכת החינוך ,בתנועות הנוער ,במועדוניות רווחה,
מועדוני נוער ,מרכזי למידה ,במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות בבאר יעקב ,בהיקף של 20-40
שעות שבועיות עבור כל מתנדב.
 .6הנני מתחייב ,כי בני השירות המתנדבים יתגוררו בבאר יעקב במהלך שירותם ויחתמו על חוזה שכירות דירת
מגורים עם המועצה ,ולחילופין עם גורם אחר בהתאם למימון שתעמיד המועצה לעניין זה.
 .7הנני מתחייב לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הנוער והצעירים של המועצה ולהתאים את
הפעולות ותוכניות העבודה השנתיות לצרכים המשתנים של הקהילה לפי הנחיות מנהל המחלקה.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
 .8ידוע לי ,כי תנאי לזכייה היא התחייבות לגור במהלך ההתקשרות בדירת בני שירות בבאר יעקב שהמועצה
מתחייבת להעמיד ו/או לממן.
אם המציע הינו תאגיד (הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):
שם חתימה וחותמת של
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע
למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
תצהיר זה.
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
מסמך ד'
חוזה
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ________בחודש ______ בשנת _______
מועצה מקומית באר יעקב ,מס' ח.פ500225305 .
ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן
רו"ח דני אורן ,גזבר המועצה
עו"ד דוד אטיאס ,החשב המלווה
רח' ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב
(להלן  -המועצה)

בין:

 -לבין -

-מצד אחד-

_________________ח.פ_______ .
מרח' ______________
פקס _____________ :דוא"ל___________________ :
ע"י מורשיי החתימה מטעמו:
________________________ .)1
________________________ .)2
(להלן  -הספק)

-מצד שני-

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' ( 19/20להלן" :המכרז") לאספקת שירותים קהילתיים למועצה
(להלן" :השירותים");

והואיל:

והספק ,אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה ,על כל נספחיו ,ושל שאר מסמכי המכרז ,הגיש למזמין
הצעה ,לביצוע ומילוי כל האמור במכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז (הצעת הספק
מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה);

והואיל:

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הספק ,וראש המועצה קיבל את ההצעה כדין ,והמועצה
הכריזה על הצעת הספק כהצעה הזוכה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

מבוא
.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

24

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
הגדרות ומשמעותן
.2

למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בחוזה זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי
של הטבלה ,אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.
"המועצה"

מועצה מקומית באר יעקב ו/או מי מטעמה שמונה על-ידה לצורך ביצוע חוזה זה.

"המפקח"

מנהל מחלקת הנוער מטעם המועצה מטעם המועצה ו/או מי מטעמו שמונה על ידו
לצורך ביצוע חוזה זה .כל הנחייה ,הוראה או אישור שיינתנו על ידי המפקח ייראו
כאילו ניתנו על ידי המועצה לפי חוזה זה ,למעט הנחייה ו/או הוראה שיש בו הטלת
חיוב כספי על המועצה .למען הסר ספק יובהר כי הנחייה ו/או הוראה שיש בה כדי
להטיל חיוב כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי
הצדדים ,לרבות מורשי החתימה מאת המועצה.
מכרז פומבי מס'  19/20לאספקת שירותים קהילתיים למועצה.

"הספק"

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז ,לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,יורשיו
וכל הבאים בשמו או מטעמו.

"החוזה"

החוזה על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות כל מסמך ,מכל מין
וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד.
אספקת שירותים קהילתיים למועצה כמפורט במסמכי המכרז לרבות חוזה זה
ונספחיו.

"המכרז"

"השירותים"
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נספחים לחוזה
המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.3

א.
ב.
ג.

נספח א' – נספח מקצועי  -תיאור השירותים;
נספח ב'  -אישור קיום ביטוחים;
נספח ג'  -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.

מהות החוזה והתחייבויות הספק והמועצה
.4

א.

מתן השירותים יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו ,ובהתאם להוראות ,להנחיות ולביאורים
שינתנו על ידי המפקח .בנוסף ,העבודות תבוצענה בכפוף לכל תקן ולכל דין ,וכן בכפוף למפרט הבין
משרדי ולנספחי החוזה.

ב.

הספק מצהיר ,כי קודם להגשת הצעתו למד היטב את היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים הדרושים
לו לצורך מתן השירותים ,מיין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים וכי לא תהיינה לו כל
טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה ,שמקורן באי-ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

ג.

הספק מצהיר כי יש לו את היכולת ,המיומנות ,הניסיון ,והכישורים המקצועיים והטכניים ,וכוח אדם
מיומן וזמין הדרושים למתן השירותים על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המועצה ,בהתאם להוראות
חוזה זה ,במועדים הנקובים בו על פי כל דין.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
ד.

הספק מצהיר כי אין מניעה להתקשרות המועצה עמו בחוזה זה ,וכי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה
זה אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

ה.

הספק מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת המועצה למתן השירותים על ידו ,הוא יפעל
ליישום כל התחייבויותיו בצורה מיטבית וללא כל תקלה במשך כל תקופת החוזה.

ו.

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו במתן
השירותים.

ז.

הספק מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות המועצה במתן השירותים.

ח.

המועצה מתחייבת לדאוג לספק לדירה בתחום המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי אשר תשרת את
המתנדבים מטעם הספק .כל הוצאות הדירה ובכלל זה שכר הדירה ,הוצאות שוטפות נלוות כגון
תשלומי ארנונה ,מים ,חשמל וועד בית יהיו על חשבון המועצה.

סמכויות המפקח
.5
המפקח יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על אופן מתן השירותים על ידי הספק ואיכותם בהתאם
א.
לחוזה.
ב.

אין בפיקוח של המפקח כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה ומאחריותו בגין אופן
ואיכות השירותים בהתאם לחוזה ,ופיקוחו של המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הספק למתן
השירותים ואיכותם על פי החוזה.

ג.

המפקח יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי השירותים הניתנים על ידי הספק עומדים בתנאי חוזה
זה .החלטת המפקח בדבר אי-התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.

ד.

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בקשר למתן השירותים על פי חוזה זה.

ה.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ,אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי
הספק ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וספק עצמאי הן במידה והמדובר הוא באחריות
לגבי כל צד שלישי אחר ,והן מבחינת אחריות הספק לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה
ולתוצאות הביצוע.

השירותים
.6

הספק מתחייב לספק למועצה שירותים קהילתיים בתחומי המועצה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה עפ"י
המפורט בנספח א' לחוזה זה.

תקופת החוזה
.7
א .תקופת ההתקשרות הינה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימת החוזה על-ידי מורשיי החתימה של
המועצה (להלן" -תקופת החוזה").
ב .למועצה ,ולה בלבד ,שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות ,ב 2 -תקופות נוספות ,בנות 12
חודשים ,כולם או חלקם ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי (סך תקופת ההתקשרות המרבית  36 -חודשים) (להלן
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

26

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
 "תקופות ההארכה") ,ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לספק  60ימים לפני תום תקופת החוזה ו/אותום תקופת ההארכה ,כולה או חלקה ,על-פי העניין.
ג .האריכה המועצה את תקופת החוזה ו/או את תקופות ההארכה ,יחולו יתר תנאי מסמכי המכרז על תקופת
הארכה בשינויים המחויבים.
ד .על-אף האמור לעיל ,למועצה נתונה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק ,וזאת בהודעה מראש
ובכתב ,של  30יום ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וללא צורך במתן הנמקה מיוחדת.
התמורה
.8

מתן השירותים על-פי מסמכי המכרז ,חוזה זה ונספחיו ,יהא ללא תמורה כספית מצד המועצה ,ובלבד
שהמועצה תדאג לספק לבני השירות דירת מגורים מתאימה בבאר יעקב ,אשר תשמש אותם במהלך תקופת
מתן השירותים או תממן הוצאות מגורים עבור דירה בבאר יעקב ,לפי בחירת המועצה .הוצאות מגורים,
משמע -תשלומי ארנונה ,מים ,חשמל וועד בית ושכ"ד.

השגחה ,נזיקין וביטוח
.9

א.

הספק יישא באחריות על פי כל דין לביצוע ו/או אי ביצוע של כל פעולה ו/או מחדל שינקטו ע"י הספק ו/
או כל הפועל מטעמו.

ב.

הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשם שמירה על
ביטחונם ו/או רכושם של הציבור ,עובדי הספק ,המועצה ,המוסדות ,עובדיהם וצדדים שלישיים
כלשהם.

ג.

הספק מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי מטעמה ,על פי דרישת המועצה ,על כל
הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו
ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נג ד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,לרבות בגין נזק לכל
אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין למעשיו
ו/או מחדליו של הספק.

ד.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי בהתאם
לחוזה זה ,ו/או על פי הוראות כל דין ,מתחייב הספק לערוך על חשבונו את הביטוחים כמפורט בנספח
ב' – אישור קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

ה.

האמור בס"ק ד' הינו תנאי יסודי לחתימה על החוזה שבלתו רשאית המועצה להביא לביטול זכיית
הספק במכרז.

ו.

הפוליסות יכללו התנאים הבאים :הספק והמועצה יכללו בשם המבוטח .המועצה תירשם כמוטב- .כל
הפוליסות יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.

העדר יחסי עובד מעביד
.10

א.

הספק הינו ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד מעביד לרבות
מוסדותיה ו/או עובדיה .בכל מקרה בו ייקבע אחרת בפס"ד חלוט ,יפצה ו/או ישפה הספק את המועצה

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
ו/או מי מטעמה בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד.
ב.

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה
הינם עובדיו של הספק בלבד וכי יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאה של הספק ,והוא ישא
בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל דין.

ג.

הספק יספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורים לעיל .הספק מתחייב להעסיק כח אדם
בעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כל התחייבויות הספק ,תוך הקפדה על לוחות הזמנים
שיקבעו.

ד.

הספק מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר על פי הוראות כל דין וידאג לבטחם בביטוחים הדרושים
וליתן להם מלוא התנאים המגיעים להם על פי כל דין.

ה.

הספק מצהיר כי ידוע לכל המועסקים על ידו לצורכי ביצוע חוזה זה כי הינם מועסקים במסגרת
הארגונית של הספק בלבד וכי המועצה אינה המעביד.

ו.

הספק מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,את כל הוראות חוקי
העבודה והתקנות על פיהם ,הוראות החוק הקיימות כיום ו/או שיחוקקו בעתיד.

ז.

הספק ימלא כל דרישה מטעם המועצה בדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו באם לדעת המועצה
התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות .הורחק אדם כאמור ימנע הספק
מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין.
28

איסור הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה
.11
א.

הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר ,לרבות על דרך השעבוד ,את זכויותיו ו/או חובותיו לפי חוזה
זה ,כולן או חלקן ,במישרין או בעקיפין ללא הסכמה בכתב ומראש של המועצה .הסכמה כאמור ,אם
ניתנה ,לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המועצה לבין הנעבר והספק יהא אחראי כלפי המועצה לביצוע
העבודות.

זכויות ,שמירת סודיות וניגודי עניינים
.12
א .זכויות היוצרים בכל המסמכים ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר יוכנו על ידי הספק יהיו שייכים למועצה  -והיא
תהיה זכאית להשתמש בהם ,בכולם או בחלקם ,בהתאם לחוק.
ב .הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא ,בכל צורה בה
יהיו אגורים או מבוטאים ,אודות השירותים ו/או אודות המועצה  -לרבות עניינים ,נהלים ,כללים ,שיטות
עבודה ומידע טכני בנושאי ביטחון ובטיחות הנהוגים אצלה (להלן" :המידע") שיגיעו לידיעת הספק ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בקשר עם ביצוע השירותים.
ג .הספק מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא ,בין במעשה ובין במחדל ,את המידע לאיש -
למעט עובדי המועצה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי המועצה ,בהסכמה מראש ובכתב של המועצה,
הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים ,ובהיקף שלא יעלה על הדרוש
לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל.
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
ד .הספק מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,אלא כנדרש לצורך ביצוע השירותים,
ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר (זולת המועצה) את המידע.
ה .מובהר בזאת שעל הספק וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות
ותוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר ,התשל"ט ,1979-וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
ביטול החוזה
.13

א.

מבלי לגרוע מהוראת סעיף (6ד) לעיל ,היה והופר החוזה ע"י הספק ,תהא המועצה זכאית לבטל החוזה
על פי הודעת ביטול בכתב שתישלח לספק ובה יצוינו ההפרות ומועד ביטול החוזה.
הודעת הביטול תשלח לכל הפחות  30ימים לאחר שהמועצה שלחה לספק דרישה והתראה בכתב לתקן
הפרותיו תוך פרק זמן של כשלושים יום והוא לא עשה כן.

ב.

מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למועצה על פי מסמכי המכרז ו/או בחוזה זה ו/או על פי כל דין ,המועצה
רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מיידי ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך שלושים יום ממועד
הטלתם.

.2

נגד הספק ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם או
נתקבלה על ידו החלטה של פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק.

.3

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או אין
בידו להמשיך בביצוע העבודות ואספקת השירותים ,מכל סיבה שהיא.

.4

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חוזה זה אינה
נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות
עמו.

.5

האמור לעיל ,יחול בשינויים המחויבים אף על חברה אשר אינו חברה אלא תאגיד אחר ,לרבות
אדם ,שותפות ו/או עוסק מורשה.

ג.

בוטל החוזה כאמור בסעיף זה ,תהא המועצה זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או גורם
אחר לשם קבלת השירותים שהספק התחייב לספקם על פי חוזה זה.

ד.

מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות המוקנות
למועצה על פיהם ,הספק ישא בכל הוצאה שנגרמה למועצה עקב הפרת החוזה ,לרבות בגין הפרש עלות
ההתקשרות עם גורם אחר.

ה.

בנוסף לאמור לעיל ,במקרה של הפרת החוזה יעמדו לרשות הצדדים לחוזה ,כל הסעדים והתרופות
המוקנים על פי דין.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
כללי
.14

א.

למען הסר ספק ,יובהר כי חוזה זה בא במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים וככל שקיים ,עובר לחתימת
חוזה זה עובר לחתימת חוזה זה .עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין
הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.

ג.

כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם ,אלא אם הותנו והוסכמו ע"י
הצדדים כדין מראש ובכתב.

ד.

הספק מתחייב להישמע להוראותיהם ולהנחיותיהם של הממונים מטעם המועצה ולספק להם לפי
דרישותיהם כל מידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה במסגרת חוזה זה.

ה.

התראות לצד השני יינתנו בכתב בדואר רשום או במשלוח על ידי שליח.

ן.

כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות
הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד הנמען בתוך  3ימים ממועד שגורה ואם נמסרה ביד – בעת
מסירתה.

ז.

כל ויתור על שימוש בזכות ,אורכה ,הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כוויתור מצד כל שהוא
ולא יפגעו בזכויות ,בטענות ,בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי כל דין.

ח.

מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה הוא בית המשפט השלום בראשון לציון ובית המשפט
המחוזי בלוד – על פי הסמכות העניינית .
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

המועצה ע"י:

הספק ע"י:

__________________________
ראש המועצה

___________________________

__________________________
גזבר המועצה

___________________________

__________________________
חשב מלווה
________________________
שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; התחייבות כספית זו תחייב את
המועצה רק אם נחתמה על ידי החשב המלווה; ללא חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה במועצה (ראש
מועצה ,גזבר) ,בצירוף חותמת מועצה ,אין לחוזה זה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל ()void
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
חותמת המועצה

אישור יועמ"ש המועצה
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את החוזה שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה לחתום
ולהתקשר בחוזה זה.
_______________
היועץ המשפטי למועצה

הרינו לאשר בזאת כי :

אישור תקציבי

נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של חוזה זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס'
______.
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_____________________
ראש המועצה

_______________________
גזבר המועצה

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח א'
נספח מקצועי – תיאור השירותים
 .1המתנדבים
 8 – 6בני נוער העושים שנת שירות בפיקוח תנועת /ארגון נוער אשר עומדים בתנאי הסף במכרז.
 .2שעות ההתנדבות
 40 – 20שעות התנדבות בשבוע לכל מתנדב.
 .3מקום ההתנדבות
א .ההתנדבות תתבצע בתחומי המועצה ,במועדוניות רווחה ,בתי ספר ,מועדוני נוער ,מרכזי למידה
וכיוצ"ב.
ב .מקום ההתנדבות ייקבע על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ,בהתאם לצרכי היישוב ושיתוף הפעולה בין
התנועה /ארגון הנוער שייבחר.
32

הנחיות לביצוע
 .4מועדי אספקת השירותים – השירות יסופק במהלך כל השנה בהתאם להנחיות והמועדים שייקבעו על ידי
המועצה ו/או מי מטעמה.
 .5הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו במתן
השירותים.
 .6המתנדבים יצייתו להוראות המפקח ללא עוררין.
 .7המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק החלפת כל בן נוער והספק מתחייב להחליפו לאלתר.

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת

מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ב' – ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור
מועצה מקומית
יעקב
באר
(המזמינה ו/או
בנות
חברות
של
ועובדים
הנ"ל)

מבוטח

אופי העסקה

שם

מעמד מבקש האישור

נדל"ן
משכיר

*שירותים

ת.ז/.ח.פ.

אספקת מוצרים

☐שוכר

אחר:

☐זכיין

ת.ז/.ח.פ.

☐קבלני משנה

____________

*מזמין שירותים
מען

מען

מזמין מוצרים
☐אחר:

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

צד ג'

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים

ביט
______

4,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב
כצד ג
₪

אחר – צד ג'
כיסוי
כולל
הנובע
לנזק
מהרעלה ו/או
זר
חומר
במאכל ו/או
במשקה
אחריות
מעבידים

כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'

ולתקופה
למקרה
במשותף עם פוליסת צד
ג' הנ"ל ולא בנוסף

ביט
______

20,000,000

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח
 328ראשוניות

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

034
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

_______________
חתימה +חותמת
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מועצה מקומית באר יעקב
מחלקת הנוער והצעירים
מכרז פומבי מס' :19/20
למתן שירותים קהילתיים ע"י בני שירות
נספח ג'
תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות
א.

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:

ב.

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר____________________ .
(להלן" :המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו נמצא ,ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד
עניינים עם המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין
בפעולה ,בין החוזה ובין בהתקשרות חד צדדית ,שאני ,מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או
כפופים להם ,בין לבד ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין.

ג.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור ואף
יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור ,בעתיד.

ד.

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת מכרז מס'
____________ תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
בהצהרה זו :בעל שליטה בתאגיד – מי שמחזיק בשיעור של  25%לפחות מהמניות של התאגיד או ככל שמדובר
בשותפות – ב 25% -לפחות מהשליטה בשותפות.
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 .5תאריך

.2 .1
 .7 .6חתימת המציע

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

.4 .3
 .9 .8חותמת המציע

_______________
חתימה +חותמת

