המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
תאריך 06 :באוקטובר2021 ,

קול קורא :הזמנה להגיש הצעות למתן קורס הכנה למבחן פסיכומטרי
המועצה המקומית באר יעקב (להלן " -המועצה") מזמינה בזאת גופים ,העומדים בדרישות המפורטות להלן ,להציע הצעות
לקיים קורס פסיכומטרי באיכות מעולה בבאר יעקב עבור תושבים צעירים בני  ,18-45המעוניינים להתקבל ללמוד במוסדות
להשכלה גבוהה.
המטרה
לעודד תושבים צעירים לרכוש השכלה גבוהה ,ולסייע בעדם לקבל את ההכנה המיטבית ביותר לקראת מבחני כניסה ,על-מנת
שיצליחו להתקבל למוסדות ולחוגי הלימוד המבוקשים ביותר.
מובהר ,כי תשלום שכר הלימוד עבור הקורס הינו במימון בלעדי של התלמידים ,ללא השתתפות כספית של הרשות.
למועצה לא תהא כל אחריות על טיב הקורס ו/או תכניו .כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או לתוצאות
המצופות מהקורס תהיה באחריות בלעדית של הזוכה.
מספר מינימאלי של נרשמים לשם פתיחת כיתה 18 :נרשמים.
 )1תנאי סף
רשאים להגיש הצעות :
חברות בע"מ או עוסק מורשה;מכון מורשה בעל רישיון ו/או היתר ו/או כל אישור נדרש לצורך מתן השירות;בעל ניסיון מוכח בהכנה למבחני פסיכומטרי לפחות  7שנים; )2התחייבות המועצה
המועצה מתחייבת:
להעמיד כיתת לימוד (ככל שהמצב הבריאותי יאפשר להעביר את הקורס באופן פרונטאלי בכפוף להנחיות משרדהבריאות);
לשווק ולפרסם את הקורס במדיה המקומית (דף עירוני ,שלטי חוצות);לגייס ולרשום את הצעירים המעוניינים להירשם;להעביר את רשימת הצעירים שפנו בעקבות הפרסום למכון הנבחר להמשך רישום וגביית תשלום; )3התחייבות הזוכה
הזוכה יתחייב בהסכם בכתב:
לתאם את מועדי הקורס עם המועצה (רכזת צעירים) בכפוף ובהתאם למועדי הבחינות;להעביר את תכני הקורס בהתאם להצעתו.לבצע הרשמה וגביית כספים ישירות מול הצעירים לפי רשימה שתעביר המועצה. )4בחירת הזוכה
על המציע להגיש הצעה הכוללת התייחסות לכלל הדרישות המופיעות בקול קורא.
ההצעות ינוקדו על-ידי המועצה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:
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קריטריון
מדדי איכות של הקורס :

הניקוד המרבי

ההצעה

מפגשים  6נק'

מס' מפגשים פרונטאליים בקבוצה (יש למלא את מס' ________
המפגשים בקורס שמטרתם לימוד תוכן חדש ,לא פרונטאליים
תרגול חומר שנלמד)
ההצעה הטובה ביותר תנוקד בניקוד המרבי והיתר
באופן יחסי אליה
אורך מפגשים פרונטאליים בקבוצה (יש למלא את מס' ________ דקות כל  6נק'
הדקות של כל מפגש בקורס שמטרתם לימוד תוכן חדש מפגש פרונטאלי
 ,לא תרגול חומר שנלמד)
ההצעה הטובה ביותר תנוקד בניקוד המרבי והיתר
באופן יחסי אליה
מפגשים אישיים פרונטאלי ("אחד על אחד") יש למלא __________ מפגשים  6נק'
פרונטאליים אישיים
כמה מפגשים כאלה יכול לקבל כל תלמיד בקורס
ההצעה הטובה ביותר תנוקד בניקוד המרבי והיתר לכל תלמיד
באופן יחסי אליה
מפגשים אישיים ("אחד על אחד") בדרך אחרת ,כגון :יש/אין (למחוק את  6נק'
המיותר)
ווצטאפ ,צ'אטים ,טלפוני
פירוט:
אין 0-נק'
________________
חודש  2-נק'
מעל חודש – 3נק'
באיזו תדירות (לדוגמא:
כל הקורס  6-נק'
חודש ,כל הקורס )
_______________
מס' סדנאות /מפגשים לרכישת אסטרטגיות למידה (יש יש/אין (למחוק את  6נק'
המיותר)
לציין כמה סדנאות/מפגשים יתקיימו בקורס)
ההצעה הטובה ביותר תנוקד בניקוד המרבי והיתר מס' סדנאות _______
באופן יחסי אליה (אין  0-נק')
יש/אין (למחוק את
תרגול (מבחנים/סימולציות/מטלות) פרונטאלי
המיותר)
אין 0 -נק'
יש 6 -נק'
תרגול (מבחנים/סימולציות/מטלות) ממחושב ממאגר יש/אין (למחוק את
המיותר)
כללי
אין 0 -נק'
יש 6 -נק'
תרגול (מבחנים/סימולציות/מטלות) שהספק מתאים יש/אין (למחוק את
לכל תלמיד לפי ניתוח אישי של יכולות המיותר)
(חוזקות/חולשות)
אין 0 -נק'
יש 6 -נק'
ההצעה הכספית (דרישת התמורה)

ריאיון פרונטאלי (התרשמות מהמציע)
ס
ה
"
כ

 100נק'

 6נק'
 6נק'

 6נק'

ההצעה
הטובה ביותר
  40נק'יתר ההצעות
ידורגו באופן
יחסי
 12נק'
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 )5המסמכים שיש להגיש
א) תעודת התאגדות או רישום במרשם המתאים (רשם החברות ,רשם העמותות).
ב) פרופיל הגוף המבקש ,המלצות ,אנשי קשר ממליצים.
ג) יתר מסמכי הקול קורא כשהם מלאים באופן מושלם ,חתומים ומאומתים על-ידי עוה"ד.
להפניית שאלות או לקבלת פרטים ניתן לפנות עד ליום  13.10.21שעה  12:00לרכזת צעירים,
הגברת עינת מזרחי ,בדוא"ל einatm@b-y.org.il :או בטלפון 050-7296925
את הבקשות יש להגיש בתיבת המכרזים של המועצה (בלשכת מנכ"ל) ,ברח' ז'בוטינסקי  ,1עד
ליום  25.10.21בשעה  14:00במעטפה סגורה ,על גביה כתוב קול קורא לקבלת הצעות למתן
קורס הכנה פסיכומטרי
בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב לא ידונו במסגרת קול קורא זה.
דיני המכרזים אינם חלים על הליך זה;
ככל שבשל המאבק במגפת הקורונה או מטעם אחר שאיננו בשליטת המועצה תיווצר מניעה מוחלטת לבצע את קורס ההכנה
(כגון סגר או מגבלות התקהלות של משרד הבריאות) באופן פרונטלי ,יעביר הספק את הקורס באופן מקוון עד השלב בו
שיתאפשר לשוב וללמד באופן פרונטלי .והאמור ייחשב לקיום הקורס לכל דבר ועניין .
אין בהזמנה זו כדי להוות התחייבות מצד המועצה .המועצה רשאית לא לבחור באף הצעה ולא להתקשר בהתקשרות כלשהי
כתוצאה מהזמנה זו.
בברכה,
דני אורן ,מנכ"ל
מועצה מקומית באר יעקב
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נספח א'  -פירוט ניסיון המציע והמלצות

יש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות בהן המציע נתן את השירותים מושא הקול קורא;
לצרף לפחות  2המלצות מגורם ברשות המקומית אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת השירות.
ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.
מס"ד

שם הרשות
המקומית

מהות השירותים
שניתנו

מס' תלמידים

תקופת מתן
השירותים
(משנה עד שנה)

פרטי איש קשר  +טלפון
נייד

4

אני מצהיר בזאת ,כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
____________________
שם חתימה וחותמת של המציע

_____________
תאריך
אישור עו"ד

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.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ב'  -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" :החברהאני מכהן כ________________ בחברה ,ואני מוסמך להצהיר
מטעם החברה את המפורט להלן.
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-
( 1987להלן" :חוק שכר מינימום").
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 ,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,
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
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 לקול קורא .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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נספח ג'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  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".
 1.2כלל ( 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)".
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד 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 שותף.
2.1
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של
2.2
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
המציע/חבר במציע  +ציון
תפקיד בתאגיד

תאריך

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 לקול קורא .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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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח ד'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

(נספח זה ייחתם ע"י מנהל המציע)
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1.1

אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).

.1.2

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום הקול קורא ,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).

.2

.1.3

הח"מ מאשר ומסכים כי המועצה ו/או מי מטעמה מוסמכים 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 אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשה.

.1.5

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

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 מורשיי חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל
עניין הקשור ו/או הנוגע להליך זה .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.
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 המציע/חבר במציע

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 לקול קורא .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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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח ה'

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:
א.

אני מתחייב בשם ____________ (שם המציע) כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי בין במישרין בין
בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע 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 נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין
לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו .אני מתחייב בשם
_____________________לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

ב.

אני מתחייב בשם ___________________ (שם המציע) לדרוש מכל עובד  /מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א  2001-כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו,
אני מתחייב בשם _______________________ לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.

ג.

אני מתחייב בשם _____________________ (שם המציע) לדרוש מכל עובד  /מתנדב לחדש את האישור הנ"ל
אחת לשנה.
אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________ הופיע בפני _________________ ת.ז
__________________ המוסמך לחתום בשם _________________ אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם
עליה בפני.
__________________
תאריך

___________________
חתימת עו"ד
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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח ו'
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
ג.א.נ,.

תאריך ________

הנדון :המלצה בעניין מתן קורסי פסיכומטרי

עובד/עבד בשירות רשות מקומית_______________ מיום ________ ועד יום __________
חברה ______________ עבד/עובד בשירותנו במתן קורסי הכנה לפסיכומטרי .תיאור השירותים שניתנו:
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
הערכה מילולית לעבודת החברה (רמת השירות ,הזמינות ,המקצועיות ,אמינות ,שביעות רצון של התלמידים ,האם ישנן
תלונות ,וכו'):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
(שם מלא חתימה וחותמת)

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

המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח ז'
הצעת המציע

לכבוד
המועצה המקומית
באר יעקב
ג.א.נ,.

הנדון :קול קורא לקבלת הצעות בתחום הכנה למבחן פסיכומטרי
 .1אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי הקול קורא ,לרבות החוזה ונספחיו והנני מגיש בזאת את הצעתי למתן קורס
הכנה למבחן פסיכומטרי (להלן" :השירותים").
 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי הקול קורא ,וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים
לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3אני מצהיר בזאת כי:
א .הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות הדרושים למתן השירותים.
ב .ברשותי כל הציוד וכוח-האדם הדרושים על מנת לתת את השירותים מושא הקול קורא ,בהתאם לדרישות
ולתנאים בקול קורא.
ג .הנני מסוגל ובעל יכולת ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי דרישת המועצה.
ד .הנני בעל ניסיון מוכח ברשויות מקומיות במתן השירותים מושא קול קורא זה.
 .4אם אזכה בקול קורא הנדון ,הנני מתחייב ליתן את השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.
ההצעה הכספית:

 .5עבור כלל השירותים המבוקשים על-ידי המועצה במסגרת הקול קורא אנו דורשים סך כולל וסופי של
__________  ₪מכל תלמיד.
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
לקול קורא .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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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
שם המציע_______ ____________ :
ת.ז .או מס' חברה_______________:
כתובת________________________:
תאריך _____________________:חתימה________________________:
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה ,כי ביום ________________ הופיע בפני ,עו"ד _____________ ,במשרדי שברח'
________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז /____________ .המוכר לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישור נכונות הצהרתו הנ"ל
וחתם עליה.
עו"ד ___________________

חותמת _________________
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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
חוזה
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום _______ בחודש ______ בשנת _______
מועצה מקומית באר יעקב ,מס' ח.פ500225305 .
ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן
רו"ח מירי לוין ,גזברית
רח' ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב
(להלן  -המועצה)

-מצד אחד-

 לבין -_________________ח.פ______________________ .
מרח' ______________
פקס _____________ :דוא"ל___________________ :
ע"י מורשיי החתימה מטעמו:

(להלן  -הספק)

________________________ .)1
________________________ .)2
-מצד שני-

הואיל:

והמועצה פרסמה קול קורא בתחום הכנה למבחן פסיכומטרי (להלן" :השירותים");

והואיל:

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

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.

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"

רכזת צעירים במחלקת נוער וצעירים 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 ע"פ חוזה זה ,למעט הנחייה ו/או הוראה שיש בהם 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 מורשיי
החתימה מאת המועצה.
המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה ,לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.

"הספק"

12

המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
"החוזה"
"השירותים"

החוזה על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות כל מסמך ,מכל מין וסוג
שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד.
שירותי הכנה למבחן פסיכומטרי ,כמפורט בקול הקורא ובהצעת המציע.

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

.3

א.
ב.

נספח א'  -נוסח קול קורא  +הצעת המציע;
נספח ב'  -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.

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.

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 להעמיד כיתות ומתקנים מתאימים לפעילות.

סמכויות המפקח
.5
המפקח יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על אופן מתן השירותים על-ידי הספק ואיכותם בהתאם לחוזה.
א.
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.
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השירותים
.6

הספק מתחייב לספק למועצה שירותי הכנה למבחן פסיכומטרי ,כמפורט במסמכי הקול קורא ובכלל זה עפ"י
המפורט בהצעתו בנספח א' לחוזה זה.

תקופת החוזה
.7
א .תקופת ההתקשרות הינה החל ממועד חתימת החוזה על-ידי מורשיי החתימה של המועצה ובמשך שנה (להלן-
"תקופת החוזה").
ב .במהלך תקופת החוזה תהא המועצה רשאית להפעיל קורס אחד או יותר בהתאם לצרכיה ותקציביה ,וזאת באופן
שאין המועצה מחויבת לספק בהפעלת קורס נוסף או בכלל.
ג .למועצה ,ולה בלבד ,שמורה האפשרות להאריך את תקופת החוזה בתקופות נוספות ,בנות שנה ,כולה או חלקה
(סך כול החוזה עד  5שנים (להלן"-תקופת הארכה")) ,ולבקש מהספק להפעיל במהלך השנה העוקבת קורסים
נוספים ,באותם תנאים שנקבעו בחוזה זה מכוח הקול קורא.
ד .האריכה המועצה את תקופת החוזה ו/או את תקופות ההארכה ,יחולו יתר תנאי ההתקשרות על תקופת הארכה
בשינויים המחויבים.
ה .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 .ככל שבמועד ההודעה ,מתקיים
כבר קורס או עומד להתחיל קורס בתוך  30ימים ,ההודעה לא תחול על הקורס שהחל ו/או עומד להתחיל כאמור.
ו .מובהר בזאת ,כי חוזה זה נחתם בעת בהתפשטות נגיף הקורונה .ככל שבשל המאבק במגפת הקורונה או מטעם
אחר שאיננו בשליטת המועצה תיווצר מניעה מוחלטת לבצע את קורס ההכנה (כגון סגר או מגבלות התקהלות של
משרד הבריאות) באופן פרונטלי ,יעביר הספק את הקורס באופן מקוון עד השלב בו שיתאפשר לשוב וללמד באופן
פרונטלי .והאמור ייחשב לקיום הקורס לכל דבר ועניין .
התחייבות המועצה
עבור מתן השירותים על-פי מסמכי ודרישות הקול קורא ,חוזה זה ונספחיו ,המועצה מתחייבת:
א .להעמיד כיתת לימוד (ככל שהמצב הבריאותי יאפשר להעביר את הקורס באופן פרונטאלי בכפוף להנחיות משרד
הבריאות);
ב .לשווק ולפרסם את הקורס במדיה המקומית ,ככל הניתן (דף עירוני ,שלטי חוצות);
ג .לגייס ולרשום את הצעירים המעוניינים להירשם;
ד .להעביר את רשימת הצעירים שפנו בעקבות הפרסום למכון הנבחר להמשך רישום וגביית תשלום;
השגחה ,נזיקין
.8

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 מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי מטעמה ,על פי דרישת המועצה ,בכפוף לפסק
דין חלוט ,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 נגד 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 ,ובלבד שעם קבלת הודעה ו/או דרישה ו/או תביעה ,הודיעה המועצה לספק על כך ,ונתנה לו
אפשרות להתגונן כנגדם.

העדר יחסי עובד מעביד
.9

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 ו/או מי מטעמה
בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט
עו"ד.
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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.

איסור הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה
.10

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.

ב.

בכל מקרה בו נתנה המועצה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה .האחריות לקיום הוראות חוזה זה ולטיב העבודה תחול על
הספק הזוכה בלבד .הספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם
ועובדיהם.

ג.

המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,וזאת על פי שיקול דעתה בלבד ,לאשר לספק להחליף ספק משנה ,וזאת על פי
בקשה מפורטת בכתב ,שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה ,ואת כל הפרטים הנחוצים לגבי ספק המשנה
המחליף ,הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

זכויות ,שמירת סודיות וניגודי עניינים
.11
א .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.
ב .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.
ג .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.
ד .מובהר בזאת שעל הספק וכל עובדיו 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-
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף (7ה) לעיל ,המועצה רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מידי ,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.

ב.

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.

ג.

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

ד.

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

כללי
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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 .
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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
המועצה ע"י:

הספק ע"י:

__________________________
ראש המועצה

___________________________

__________________________
גזברית המועצה
_________________________
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
אימות חתימה (ב"כ ספק)
אני הח"מ עו"ד _____________ ,ב"כ הספק ,מאשר כי חוזה זה נחתם כדין על ידי ה"ה_______________ מטעם ספק,
המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין חוזה זה.
__________________
עו"ד
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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח א'
נוסח קול קורא +הצעת הספק
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המועצה המקומית באר יעקב
מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות למתן קורס הכנה פסיכומטרי
נספח ב'

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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