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מכרז מס'  - 10/2020הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר

מבוא
המועצה המקומית עומר מבקשת בזאת מספקים ,בעלי כושר וניסיון קודם בהפעלת צהרונים ,להגיש הצעתם
להפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים בגני הילדים ובבית הספר היסודי "עומרים" (לכיתות א'  -ד' כולל) בעומר.
המציע ו/או האחראית מטעמו על הפעלת הצהרונים יהיו גננת מוסמכת ו/או מורה מוסמכת ו/או מדריכה שאינן
עובדות המועצה ,כולן בעלות ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים ומאושרות ע"י מנהל אגף החינוך במועצה.
על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה ,על שיעור ניכוי מס במקור ועל ביצוע עסקאות עם גופים
ציבוריים וכן עותקים מאושרים של הרישיונות והאישורים המפורטים להלן.
רשאים להשתתף במכרז מציעים שהם:
 .1ספקי שירותים דומים לפחות ל 1,000 -ילדים בכל הגילאים ,מהם לפחות  500ילדי גן בשנה"ל תש"פ.
 .2מפעילים צהרונים לפחות ב 20 -גני ילדים/בתי ספר מהם לפחות חמישה באזור הדרום.
 .3מעסיקים מנהל פרויקט בעל תואר בחינוך וניסיון של שנתיים לפחות בניהול צהרונים.
 .4מעסיקים של לפחות  100מדריכות/סייעות בארץ מהם לפחות  30באזור הדרום.
על המציע יהיה להמציא אישור רואה חשבון בו יאומתו הנתונים המקיימים את תנאי הסף דלעיל.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,במחלקת הגבייה ,החל מתאריך  21/7/2020תמורת ₪ 1,000
שלא יוחזרו.
סכומי ההצעות יכללו מע"מ.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה למדד ,בסכום של  100,000ש"ח בתוקף עד ליום .30.11.2020
תקופת הביצוע :שנת הלימודים תשפ"א ,לרבות "בתי הספר של החגים ושל החופש הגדול ".בתקופה שמיום
 01/09/2020ועד ליום .31/8/2021
תנאי התשלום :תשלומים חודשיים שיבוצעו על ידי הורי המשתתפים בצהרונים ,ישירות לספק הזוכה.
מציע אשר לא יעמוד באחד מהתנאים המפורטים במכרז הצעתו תיפסל ולא תובא כלל לדיון .המועצה שומרת
לעצמה הזכות לפצל את מתן השירות בין מספר מציעים.
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-4ה מועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא .בעת הדיון בהצעה ,תתחשב
המועצה ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן מעבודותיו הקודמות וכן באיכות
הצעתו ,ובאיכות השירות המוצע ,שישוקללו כמפורט בתנאי המכרז.
לפרטים ניתן לפנות למנהל אגף החינוך  ,בטלפון .08-6291166
סיור מציעים ייערך ביום חמישי 30.7.2020 ,בשעה  .13:00היציאה מחדר הישיבות במשרדי המועצה שברח'
רותם  ,17עומר.
ההשתתפות בסיור הינה חובה  -מציע שלא יהיה נוכח בסיור הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון
ההצעות תוחזרנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום חמישי,
 6.8.2020בשעה .12:00
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מסמך א'
מכרז מס' 10/2020
הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר
הצעת הספק
לכבוד,
מועצה מקומית עומר,
 .1הנני מתחייב בזאת לספק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז/חוזה תמורת גביית הסכומים
המפורטים בטבלה שלהלן מהורי התלמידים שירשמו לצהרונים.
להלן פרוט הסכומים:
 1.1תשלום חודשי מירבי לילד בגן בגין כל חודש השתתפות  ₪ 995 -ש"ח (כולל מע"מ) ותשלום חודשי מירבי לילד
בביה"ס בגין כל חודש השתתפות ( ₪ 985 -כולל מע"מ) .מחיר זה כולל מתן שרותי שמירה ,לחודשים
ספטמבר עד יוני כל שנה.
 1.2תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר (כיתות א'-ד') בגין בית הספר של החופש הגדול בחודש יולי,
בין השעות  08:00-13:00בהתאם למחיר שייקבע באותה העת על ידי משרד החינוך ( .העומד היום על 540
ש"ח).
 1.3תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר בגין צהרון בחודש יולי  ,בין השעות .₪ 985 - 13:00-16:30
 1.4תשלום חודשי מירבי בגין קייטנה (בה"ס של החופש הגדול) לילדי הגנים בחודש יולי,
בין השעות  , 7:30-16:30ותשלום בגין קייטנה לילדי הגנים ב 10 -ימים של חודש אוגוסט
בין השעות  , 07:30-16:30המחיר יהיה בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
(סל שירותים ומחיר מרבי) ,תשע"ח 12018-התקף במועד הרישום לקייטנה ( .נכון למועד פרסום
מכרז זה  540 -שח).
הספק יטפל בגביה בעצמו ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לגבייה למעט החלק של ההשתתפות
המשולמת על ידי משרד החינוך.
הערה:
במידה ומשרד החינוך יקבע תעריף או תקנה אחרת אני אתאים את הגביה והפעילות בהתאם.
 1צו מכוחו של חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות ,תשע"ז2017-
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-6 .2הח"מ ,הספק ,מצהיר בזאת כי:
א .רכש ,קיבל ,בחן ולמד את כל מסמכי המכרז.
ב .ביקר בישוב ,בגנים ובבתי הספר ובמתקנים בהם יינתנו השירותים ובדק עם כל הגורמים האחרים
הקשורים לביצוע העבודות.
ג .בדק את כל הפרטים בקשר לעבודות ואת כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה.
ד .הוזמן להשתתף בסיור ספקים וניתנה לו ההזדמנות לקבל את מלוא המידע הנחוץ.
ה .אין לו ולא תהיינה לו תביעות כל שהן בגין הכרת חומר המכרז ,הבנתו ,הכרת תנאי השירות המבוקש.
ו .הצעתו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות שבמכרז ו/או בחוזה בשלמותו ובאפשרותו לבצע את
העבודות באמצעות כוח האדם והציוד שברשותו.
ז .מחירי הצעתו כוללים את כל הרווח וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש למתן השירותים
בשלמותם.
ח .אם הצעתו תתקבל:
)1

הוא יתחיל במתן השירות ביום .01/09/2020

)2

יחתום על החוזה וימציא את הערבות הנדרשת לביצוע החוזה ופוליסות הביטוח וזאת תוך
שבעה ימים מהיום שנדרש לכך על ידי המועצה.

)3

תוך שבוע יקבל אישור לצוות המפעיל ממנהל אגף החינוך במועצה.

)4

יציג בתוך שבוע את התוכנית החינוכית שבכוונתו להפעיל וכן את התכניות לתקופת "בתי
הספר של החגים והחופש הגדול".

 .3להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית צמודה בסכום של 100,000 :ש"ח ,בהתאם לדרישות המכרז.
 .4אני מייפה את כוחכם באופן בלתי חוזר ,במקרה ולא אקיים התחייבות מהתחייבויותיי על פי תנאי המכרז
ו/או ההצעה ,לחלט ערבות זו מבלי שתשלח אלי כל הודעה או התראה ואני מוותר מראש על כל זכות להתנגד
לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות.
 .5ידוע לי שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהיו רשאים לבטל את המכרז
ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או שלא למסור את מתן השירותים ו/או להקטין את היקפם ,הכול על פי שיקול
דעתכם הבלעדי והמוחלט.
 .6להצעתי זו מצורפים כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי.
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חתימת הספק

_______
תאריך

שם הספק:

_____________________

וכתובתו_________________________:

טלפון:

_____________________

פקס'__________________________ :

איש הקשר מטעם הספק:
שם :

_________________________________תפקיד_______________________:

טלפון ______________ :

טלפון נייד ______________ :פקס______________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ______________________ מס' רישיון_________ מרחוב ___________________
ב_____________ ,המשמש כיועצו המשפטי של ________________ (המציע במכרז זה) ,מאשר כי
המוסמכים לחתום מטעם המציע הינם ___________________________________________:וכי הצעה
זו וכל מסמכיה נחתמה כדין על ידי מורשים אלו והיא מחייבת את המציע.

______________

תאריך
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חותמת

______________
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מסמך ב'
מכרז מס' 10/2020
הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר
הוראות ותנאי המכרז
פרק א'  -כללי
 .1במכרז רשאים להשתתף אך ורק ספקים בעלי כושר וניסיון קודם למתן השירותים המבוקשים.
המציע ו/או האחראית מטעמו על הפעלת הצהרון יהיו גננת מוסמכת ו/או מורה מוסמכת ו/או מדריכה
שאינן עובדות המועצה ,כולן בעלות ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים ומאושרות ע"י מנהל אגף החינוך
במועצה.
 .2המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ומהחוזה שיחתם עם הספק שהצעתו
תבחר (יקראו להלן":מסמכי החוזה"):
א.

מסמך א'  -הצעת הספק.

ב.

מסמך ב'  -הוראות ותנאי המכרז.

ג.

מסמך ג'  -טופס ההסכם.

ד.

מסמך ד'  -מפרט שירותים מיוחד .

ה.

מסמך ה'  -מסמכי הבהרה ,תוספות ופרטיכל מסיור הספקים שהוצאו בכתב במהלך הליכי
המכרז.

ו.

קבלה על רכישת המכרז ע"י המציע.

 .3כל ערבות הניתנת ע"י הספק תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש יולי  2020להלן"( :המדד
הבסיסי") ,בנוסח המצ"ב כנספח .4
 .4הספק יחתום על החוזה ,יישא בהוצאות הביול שלו (במידה ותחול חובה לביילו) וישלם למועצה את
הוצאותיה בקשר עם עריכתו.
 .5במקרה שתתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי החוזה השונים ,יהא סדר
העדיפויות כסדר המסמכים המפורטים בסעיף  2לעיל.
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-9פרק ב'  -הוראות בדבר הגשת ההצעות
 .6תיק המכרז כולל מעטפה אחת.
 .7המציע יגיש את הצעת מחירו על ידי מילוי הסכומים בכל המסמכים ויכניסם לתוך תיק המכרז.
 .8תיק המכרז יכלול את כל המסמכים המפורטים להלן:
א .הצעת הספק הכוללת את המסמכים בסעיפים ב' ,ג' ,ד' ,ה' ו' ,כשהם חתומים ע"י בעל זכות חתימה של
הספק.
ב .אישור המעיד על היות הספק ו/או העובדים מטעמו ,גננת מוסמכת או מורה מוסמכת או מדריכה
מאושרת בעלות אישור מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה .אישור זה ניתן יהיה להמציא בתוך שבוע לאחר
קבלת ההודעה על הזכייה.
ג .אישור תקף לפי חוק ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים.
ד .ערבות בנקאית צמודה למדד הבסיסי בסכום של  100,000ש"ח עד ליום .30.11.2020
ה .אישור מרואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד וכן אישור
שמורשים אלו הם שחתמו על ההצעה.
ו .אישור רואה חשבון בו יפורטו פרטי מילוי תנאי הסף שלהלן על ידי המציע:
 .1ספקי שירותים דומים לפחות ל 1,000-ילדים בכל הגילאים ,מהם לפחות  500ילדי גן בשנה"ל תש"פ.
 .2מפעילים צהרונים לפחות ב 20 -גני ילדים/בתי ספר מהם לפחות חמישה באזור הדרום.
 .3מעסיקים מנהל פרויקט בעל תואר בחינוך וניסיון של שנתיים לפחות בניהול צהרונים.
 .4מעסיקים של לפחות  100מדריכות/סייעות בארץ מהם לפחות  30באזור הדרום.
ז .תצהירים כמתחייב מחוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987 -ומחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  1991 -ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -העסקת אנשים עם
מוגבלויות .בנוסחים המצ"ב.
ח .יפויי כח מהעובדים שבכוונתו להעסיק בעומר למתן אישור העסקה ע"י משטרת ישראל וזאת על פי החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א  ,2001 -בנוסח המצ"ב.
אישור זה ניתן יהיה להמציא בתוך שבוע לאחר קבלת ההודעה על הזכייה.
ט .מסמכים נוספים שישמשו את הוועדה לקביעת איכותה הכללית של ההצעה כמפורט בסעיפים  23וסעיף
 24למסמך זה של הוראות ותנאי המכרז.
 .9הערבות תוחזר ע"י המועצה למציעים שלא זכו במכרז ,לא יאוחר מ 80 -יום לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות.
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-10פרק ג'  -תנאים מוקדמים
 .10ערבויות
הזוכה יאריך את תוקף הערבות במכרז שצורפה להצעתו לתקופה של לפחות  15חודשים לאחר
יום הודעת הזכייה וערבות זו תשמש כערבות ביצוע.
א.

הערבות תהיה צמודה למדד הבסיסי שבחוזה.

הערבות הנ"ל (להלן " -הערבות הבסיסית") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות
ב.
הספק על פי החוזה.
נוסח הערבות מצ"ב כנספח 4
 .11לא יאוחר מ 10 -ימים מיום הודעת הזכייה ,יתארגן הספק להתחיל את מתן השירותים ,לפי הלו"ז שנקבע,
וזאת לאחר שחתם על החוזה ,הסדיר את מסירת הערבות הבנקאית ,האמורה לעיל ,המציא למועצה את
העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ואת האישורים בסעיף  8ב לעיל.
פרק ד'  -חשבונות ,תשלומים ,ערבויות וביטוחים
 .12תשלומים
כל התשלומים לספק יבוצעו על ידי ההורים שירצו לרכוש את השירות המוצע ,כמפורט להלן.
 .13התייקרויות
הספק לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות על הסכומים הנקובים בחוזה בתקופת ההתקשרות הראשונה.
במידה והמועצה תממש את זכותה להארכת התקשרות לתקופות נוספות (כמוגדר בסעיף  4למסמך ג') יקבע
המחיר בתוספת ו/או בהפחתת התייקרויות בשיעור השינוי שבין המדד הידוע לחודש מאי שקדם לתקופה
הנוספת לבין המדד הבסיסי .סכום השינוי יתווסף או יופחת ,לפי העניין ,למחיר שידרשו ההורים לשלם
במהלך כל התקופה הנוספת.
 .14ביטוחים
א .מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק לפי כל מסמכי ההסכם ,מתחייב הספק לרכוש על חשבונו ואחריותו את
כל הביטוחים המפורטים בהסכם ולהמציא למועצה את פוליסות הביטוח.
ב.

כל הפוליסות הנדרשות כאמור תהינה על שם הספק והמועצה באחריות צולבת בתור מבוטחים ונהנים
ביחד ולחוד .משתתפים בשירותים הניתנים יחשבו בפוליסות הביטוח כצד ג'.
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-11ג.

הספק מתחייב להמציא עם חתימת ההסכם את פוליסות הבטוח ,את הקבלות על תשלום דמי הביטוח וכן
אישור מאת חברת הביטוח לפיו הביטוחים הנדרשים בחוזה נעשו על ידה והינם תואמים את דרישות
החוזה .הספק ידאג שהפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים.

ד.

הספק ימציא אישור מחברת הביטוח לפיו היא לא תבטל ולא תצמצם את הפוליסות ,אלא אם תמסור על
כך למועצה בהודעה מוקדמת של  60יום בדואר רשום.

ה .במידה ולא יהיה לספק כיסוי ביטוחי מלא במהלך מתן השירותים רשאית המועצה לשלם במקום הספק
את סכומי הבטוח ולדרוש את תמורתם מהספק.
ו.

סכומי הביטוח בהם מתחייב הספק לבטח את עצמו ואת המועצה הינם על פי נספח קיום הביטוחים
המצורף כנספח .2

פרק ה'  -הוראות שונות
 .15הספק מתחייב ליתן את השירותים תוך התחשבות מרבית בפעילות הסדירה המתנהלת בגנים ובבתי הספר
ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
 .16הספק יהיה אחראי לשלמות המבנים ,הגדרות ,מתקני המשחקים ,הריהוט וכל המצוי בתוך הגן ,בכיתות
ומחוצה לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם במהלך שהייתו ופעילותו בגני הילדים ובבתי הספר ,כולל הניקיון
בסוף יום הפעילות.
 .17הספק ידאג לקבל את כל הרישיונות הנדרשים בדין להפעלת הצהרונים ,לרבות אישורי משרד הבריאות
ומשרד החינוך .על הספק יהיה למלא את כל תנאי הרישוי הספציפיים בניהול קייטנה על פי משרד החינוך.
 .18על הספק לדעת כי במידה שהצעתו היא הזוכה במכרז ,יידרש להעביר למועצה ביחס לכל עובדיו ,אישור
משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת מכרז זה ,בהתאם להוראות החוק "מניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסויימים ,תשס"א."2001-
פרק ו'  -הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים
 .19בעת הדיון בהצעות רשאית המועצה באמצעות וועדה מקצועית שתכלול את מנכ"ל המועצה או נציגו ,גזבר
המועצה או נציגו ,מנהלת מחלקת החינוך או נציגה ,מנהלת המחלקה לגיל הרך ויועץ משפטי לרשות להתחשב
ביכולתו הכספית של המציע ,בותקו ובכושרו לספק את השירות המבוקש כפי שהדבר נבחן במקומות אחרים
בהם נתן שירות זהה או דומה.
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-12 .20על הספק למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ולחתום על כל אחד מדפיה.
 .21על הספק להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך .כל הערות שלא במקום זה לא תובאנה בחשבון,
ולא תחייבנה את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעיפרון ,להטביע חותמת ולציין תאריך,
כתובת ופרטים לצורך התקשרות עמו.
 .22אם הספק ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של איזה
סעיף ופרט ,עליו לפנות למשרד מנהל מחלקת החינוך במועצה .תשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז זה.
המועצה אינה אחראית לפרושים או להסברים שיינתנו בע"פ.
המלצות הוועדה המקצועית יועברו ויוצגו בפני וועדת המכרזים של הרשות לטובת קבלת ההחלטה
והעברת המלצתה לראש הרשות.
 .23המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לערוך בדיקות נוספות למועמד ,במסגרתן ייבדקו:
איכות וניסיון
א .יבדקו שירותים דומים שהמציע הזכיר בהצעתו והכלולות בטבלת המקומות הקודמים להם סיפק
שירותים כאלה הנכללים בחוזה זה ,המצורפת בזה.
ב .הספק מתחייב למלא בדפים אלו את פרטי המקומות (דף אחד לכל מקום).
ג .מובהר כי רק שלושה מקומות ייבחנו במסגרת המכרז .הוגשו יותר משלושה מקומות תבחר ועדת
המכרזים שלוש טבלאות לפי שיקול דעתה.
אמינותו של הספק
ד .במסגרת בדיקת אמינות הספק ייבדקו גם אמינותם של בעלי השליטה וזכות החתימה ,של המנהלים
ושל עובדים בכירים.
ה .המועצה תהיה רשאית להסתייע בבדיקות אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון ,לרבות חוקרים
פרטיים ורואה חשבון .מובהר כי כל חקירה שתתבצע תעשה בידיעת הספק .הספק ,בחתימתו על
מסמך זה ,מביע את הסכמתו לבצוע החקירות.
ו .הספק מתחייב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/או עם מי מטעמה שיבצע את
הבדיקות.
ז .המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה של מועמד שאינו משתף פעולה בבדיקות אלה.
ח .ועדת ה מכרזים אינה מתחייבת לברר פרטים אודות הספק והיא רשאית לעשות כן ,במידה שתראה
לנחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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-13 .24אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה:
א .על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ולפיכך ,בשלב הראשון תפסלנה כל ההצעות שהמציעים שלהן אינם
עומדים בתנאי הסף של המכרז.
ב.

הואיל והתמורה עבור השירותים הינה קבועה ותשולם על ידי מי מטעם מקבלי השירותים בפועל
כאמור בהסכם ,לפיכך ,בחירת הזוכה תיערך על בסיס מדדי איכות בלבד ,ועל כל מציע יהא להציג
בהצעתו את ניסיונו ,תפיסת ההפעלה ,התכנים ,הרעיונות ,הפעילויות והשימושים שהוא מבקש ו/או
שיש בכוונתו לשלב במסגרת השירותים.

ג.

ציון האיכות יהווה  100%מהציון הכולל והוא יתקבל כסכום הנקודות שיתקבל כמפורט בטבלה
שלהלן:
מדדים

תכנית
הפעלה

שני חוגים
בשבוע

רכיבי משנה

דרישות ניקוד
מינימום מרבי

סדר יום ברמה היומית

10

תוכנית חודשית
קייטנות בחופשות

20
10

איכות החוגים המוצעים

20

התרשמות
כללית
מהמציע,
המלצות
וניסיון עבר

40

סה"כ

100
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אופן הניקוד  /הערות
הוועדה המקצועית הבוחנת תבחן
רכיבי משנה אלו ותנקד את הצעתו של
כל מציע ביחס לכל אחד מרכיבי
המשנה של רכיב זה בניקוד שבין 0
נקודות לבין הניקוד המרבי הנקוב
ביחס לכל אחד מרכיבי המשנה וזאת
בהתאם להתרשמותה מהצעתו ביחס
לכל אחד מרכיבי המשנה ולפי שיקול
דעתה הבלעדי
הוועדה המקצועית הבוחנת תבחן רכיב
זה ותנקד את הצעתו של כל מציע
ביחס לרכיב משנה זה בניקוד שבין 0
נקודות לבין הניקוד המרבי הנקוב
ברכיב משנה זה וזאת בהתאם
להתרשמותה מהצעתו ביחס לרכיב
משנה זה ולפי שיקול דעתה
הוועדה המקצועית הבוחנת תבחן רכיב
משנה זה בהתאם להתרשמותה
הכללית מהמציע ,ובכלל זה מהקונספט
המנחה ומחזון המציע וכל דבר
שתמצא אותו כרלוונטי ,וזאת בין
היתר על בסיס מסמכים אשר יוגשו על
ידי המציע בהתאם להוראות המכרז
ועל בסיס ניסיון העבר של החברה ו/או
המועצה עם המציע ותנקד את הצעתו
של כל מציע ביחס לרכיב משנה זה
שבין  0נקודות לבין הניקוד המרבי
הנקוב ברכיב זה וזאת בהתאם
להתרשמותה כאמור ולפי שיקול דעתה
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-14 .25בחירת ההצעה המיטבית
א .הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהספק ,שהצעתו הינה המיטבית ,מסוגל לספק את השירותים
המבוקשים באמינות וברמה סבירה ,תחליט הועדה על קבלת הצעתו בכפוף למילוי כל התנאים האחרים
במכרז זה.
ב .הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהספק ,שהצעתו הינה המיטבית ,אינו מסוגל לספק את השירותים
במיומנות סבירה ,תזמינו הועדה לשימוע.
ג .לאחר השימוע תקבל ועדת המכרזים החלטה ביחס לקבלת ההצעה או לדחייתה.
ד .במקרה של דחיית הצעתו של הספק ,תדון ועדת המכרזים בהצעה הכשירה הבאה אחריה מבחינת
השקלול ויחולו לגבי הצעה זו כל ההוראות האמורות לעיל.
ה .החליטה ועדת המכרזים כי שלושת המציעים המיטביים אינם מסוגלים לספק את השירות במיומנות
סבירה תהיה ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז.
ו .כאמור לעיל ,להלן טבלת שירותים דומים שסופקו ב 3-השנים האחרונות .בטבלה יצוינו שלושה מקומות
שונים (כל אחד בדף נפרד) שלמתן השירות בהם נדרשו רישיונות ואישורים הדומים לאלו הנדרשים
במכרז זה.
הספק מתחייב למלא בדפים אלו את פרטי המקומות (דף אחד לכל מקום).
מובהר כי רק שלושה מקומות ייבחנו במסגרת המכרז.
הוגשו יותר משלושה מקומות תבחר ועדת המכרזים שלוש טבלאות לפי שיקול דעתה.
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-15מקום מס' 1
תיאור השירות שניתן( :כולל מספר הגנים שהופעלו ,מספר הילדים שהשתתפו וגילאיהם ,שעות וימי ההפעלה,
טיב המזון שסופק)
____________________________________________
מיקום:
מועד נתינתו_____________________________________________ :
תיאור כללי_____________________________________________ :
מזמין השירות :שם_____________________________________________ :
כתובת____________________________________________ :
טל/פקס_____________________________________________ :
הערות:

_____________________________________________
_____________________________________________

אחראי על השירות :שם_____________________________________________ :
כתובת____________________________________________ :
טל/פקס_____________________________________________ :
הערות

_____________________________________________
_____________________________________________

תשלומים ששולמו ע"י המשתתפים___________________________________________:
_____________________________________________
משך ביצוע לפי חוזה:
_____________________________________________
משך ביצוע בפועל:
המלצות המזמין ו/או המנהל מטעמו  -לצרף.
הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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-16מקום מס' 2
תיאור השירות שניתן:

(כולל מספר הגנים שהופעלו ,מספר הילדים שהשתתפו וגילאיהם ,שעות וימי ההפעלה,
טיב המזון שסופק)

מיקום_____________________________________________ :
מועד נתינתו____________________________________________ :
תיאור כללי_____________________________________________ :
מזמין השירות :שם_____________________________________________ :
כתובת____________________________________________ :
טל/פקס_____________________________________________ :
הערות:

_____________________________________________
_____________________________________________

אחראי על השירות :שם_____________________________________________ :
כתובת____________________________________________ :
טל/פקס_____________________________________________ :
הערות:

_____________________________________________
_____________________________________________

תשלומים ששולמו ע"י המשתתפים___________________________________________:
_____________________________________________
משך ביצוע לפי חוזה:
_____________________________________________
משך ביצוע בפועל:
המלצות המזמין ו/או המנהל מטעמו  -לצרף.
הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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-17מקום מס' 3
תיאור השירות שניתן:

מיקום:
מועד נתינתו:
תיאור כללי:

(כולל מספר הגנים שהופעלו ,מספר הילדים שהשתתפו וגילאיהם ,שעות וימי ההפעלה,
טיב המזון שסופק)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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מסמך ג'
מכרז מס' 10/2020
הסכם להפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר

הסכם מס'

בין:

שנעשה ונחתם בעומר ביום

2020

חודש

המועצה המקומית עומר
שכתובתה רותם  ,1עומר
(להלןֹ " :הֹמועצה ") :

מצד אחד

לבין:

(להלן" :הספק /נותן השרות ") :

מצד שני

הואיל

והמועצה מעוניינת למסור לבצוע את מתן השירותים המפורטים במסמכי החוזה
שתאורן" :הפעלת צהרונים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר " (להלן" :השירותים"),

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  10/2020למתן השירותים (להלן":המכרז"),

והואיל

והספק הגיש הצעתו למכרז,

והואיל

והמועצה מצאה את הצעתו כהצעה המיטבית וקיבלה אותה,

והואיל

והספק זכה ,אפוא ,במכרז,

והואיל

והספק הסכים להתקשר עם המועצה על פי כל תנאי ההסכם,
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-19לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המסמכים שפורטו בסעיף  8להוראות ותנאי המכרז (מסמך ב') הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקראו
כולם לשם קיצור "ההסכם".
 .2הספק יספק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז/חוזה תמורת גביית הסכומים המפורטים בטבלה
שלהלן מהורי התלמידים שירשמו לצהרונים.
 .3להלן פרוט הסכומים:
תשלום חודשי מירבי לילד בגן בגין כל חודש השתתפות  ₪ 995 -ש"ח (כולל מע"מ) ותשלום חודשי מירבי לילד
3.1
בביה"ס בגין כל חודש השתתפות – ( ₪ 985כולל מע"מ) .המחיר כולל מתן שרותי שמירה ,לחודשים ספטמבר
עד יוני כל שנה.
 3.2תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר (כיתות א'-ד') בגין בית הספר של החופש הגדול בחודש יולי ,
בין השעות  08:00-13:00בהתאם למחיר שייקבע באותה העת על ידי משרד החינוך (העומד היום על 540
ש"ח).
 3.3תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר בגין צהרון בחודש יולי  ,בין השעות .₪ 985 - 13:00-16:30
 3.4תשלום חודשי מירבי בגין קייטנה (בה"ס של החופש הגדול) לילדי הגנים בחודש יולי,
בין השעות  07:30-16:30ותשלום בגין קייטנה לילדי הגנים ב 10 -ימים של חודש אוגוסט
בין השעות  , 07:30-16:30המחיר יהיה בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
(סל שירותים ומחיר מרבי) ,תשע"ח 22018-התקף במועד הרישום לקייטנה( .נכון למועד פרסום מכרז
זה –  540ש"ח).
הספק יטפל בגביה בעצמו ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לגבייה למעט החלק של ההשתתפות
המשולמת על ידי משרד החינוך.
המחירים הינם קבועים ולא ישתנו במהלך שנת הלימודים ,הכול כמפורט במסמכי החוזה.
 .4תקופת ההתקשרות הינה בשנת הלימודים תשפ"א ,לרבות "בתי הספר של החגים והחופש הגדול" מתאריך
 01/09/2020ועד .31/8/2021
 2צו מכוחו של חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות ,תשע"ז2017-
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-20למועצה ולה בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לעד ארבע תקופות נוספות ,בנות 12
חודשים כל אחת ,בשנות הלימודים הבאות.
במידה והמועצה תממש את זכותה להארכת התקשרות לתקופות נוספות (כמוגדר בסעיף  4למסמך ג') יקבע
המחיר בתוספת ו/או בהפחתת התייקרויות בשיעור השינוי שבין המדד הידוע לחודש מאי שקדם לתקופה
הנוספת לבין המדד הבסיסי .סכום השינוי יתווסף או יופחת ,לפי העניין ,למחיר שידרשו ההורים לשלם
במהלך כל התקופה הנוספת.
 .5ההורים שילדיהם ירשמו ויקבלו את השירותים ישלמו לספק את התמורה באופן המפורט במסמכי החוזה
ובכפוף לכל האמור בהם.
 .6כתובות והודעות
א .כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.
ב .כל הודעה שתשלח ע"י מי מהצדדים למשנהו ,תחשב כאילו הגיעה ליעדה ,אם נמסרה ידנית  -ביום
המסירה ואם נשלחה בדואר רשום  -כעבור  72שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה  -תוך יום
עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה.
ג .ביול הסכם זה ו/או כל מסמך הקשור בו ו/או הנובע ממנו ,במידה ויהיה חיוב לעשות כן ,יעשה על ידי
הספק ועל חשבונו.
ד .סמכות שיפוט  -בכל ענין הנובע מהסכם זה תהא סמכות השיפוט לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע
בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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מסמך ד'
מכרז מס' 10/2020
הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר
מפרט שירותים מיוחד
כללי
א.

הספק יפעיל בתחום המועצה במבנה שתעמיד לרשותו המועצה ,מסגרת של הארכת יום הלימודים
בצהרונים וקייטנות בחופשים  ,לילדי הגנים בגילאים  3-5ובבתי הספר בכיתות א-ד' (להלן :צהרונים)
במועדים שיפורטו להלן.

ב.

הרישום לצהרונים ייעשה ע"י הספק בלבד ובאחריותו.

ג.

למען מניעת ספק ,מובהר ומוסכם בזה כי הפעלת מסגרת הצהרונים על ידי הספק ,אינה במסגרת
פעולותיה של המועצה ,ואינה באחריותה.
אין בהסכמת המועצה להעמיד לרשות הספק את המבנים הנ"ל ,כדי ליצור יחסי מעביד ועובד בינה לספק
ו/או לעובדים שיועסקו על ידו במסגרת זו.

תיאור השירות
ד.

הצהרון יופעל משך  5ימים בשבוע ,בימים א'  -ה' ממועד סיום הלימודים ועד לשעה  17:00בגנים
ובבית הספר עד  .16:30בנוסף יופעל הצהרון במשך  14ימי חופשה בגנים ו 12-ימי חופשה בבית הספר
(לרבות "בתי הספר של החגים") החל מהשעה  7:30על פי לוח החופשות שיהיה זהה ללוח החופשות
במעונות יום כפי שמפרסם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ולוח חופשות משרד החינוך  .כמו כן
יופעל הצהרון בימי שביתה (החל מהיום השני) של עובדי ההוראה במשרד החינוך ו/או סייעות הגנים.
בתחילת חודש יולי ובמשך שלשה שבועות יופעל הצהרון במסגרת בית הספר של "החופש הגדול" בין
השעות  - 08:00-13:00עפ"י תעריף משרד החינוך ומהשעה  - 13:00-16:30התשלום יהיה כמפורט
במסמך ג' סעיף .3

ה.

הפעילות שתינתן לילדים תכלול פעילויות של העשרה מתחומי האומנות ,המדע והזהירות בדרכים וכיו"ב
ובנוסף ,לפחות שני חוגים חיצוניים .הפעילות תכלול גם יום חווייתי פעם אחת בחודש.
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הספק יגיש ,לפני פתיחת שנה"ל את התוכניות של הפעילויות המתוכננות למנהל אגף החינוך ויקבל את
אישורו טרם התחלת הביצוע .כח האדם והחומרים הנדרשים לפעילויות אלו יסופקו על ידי הספק
ומחירם כלול בשכר הלימוד שישלמו ההורים .התוכנית שתוגש תהיה ברמה שנתית ,חודשית ושבועית
ותכלול גם את "בית הספר של החגים" והקייטנה (חודש יולי וחודש אוגוסט באופציה).

ז.

על הספק יהיה לספק ולהאכיל את הילדים בארוחת צהרים חמה (אוכל בריא) וכן בארוחה קלה לפני
סיום יום הלימודים .התפריט יבנה לפי הכללים שלהלן ועל הספק יהיה להגיש לפני תחילת הלימודים
להורים ולמועצה תפריט מלא .התפריט השבועי יתלה על לוח המודעות של הגן.

ח.

הארוחה תהיה עשירה בפירות ובירקות .אין לספק בין מרכיבי המנה מזון מעובד תעשייתי (נקניקיות או
שניצלים) .הובלת המזון תתבצע על פי כללי משרד הבריאות ובכלים המאושרים על ידם .המזון יהיה
מכוסה כך שיישאר חם עד להגשתו.

ט.

על הספק יהיה לדאוג לארוחה חמה גם לילדים האלרגנים במסגרת קבלן ההזנה שייבחר.

י.

הספק יפעל במסגרת חוזר משרד הבריאות מספר  - 10/2015הנחיות משרד הבריאות בנושא תזונת ילדים
בצהרונים ובמסגרות חינוכיות אחרות "לאכול ולגדול בצהרונים" גילאים ( 3-10מצורף כנספח מס' .)5

יא .מספר הילדים השוהים בכל כיתת צהרון :גני ילדים  ,15-25בית הספר .18-28
יב .מקום מתן השירות:
השירות יינתן במקבצי הגנים/בית הספר:
.1

מתחם דקל.

.2

מתחם אקליפטוס.

.3

מתחם אטד.

.4

מתחם כליל החורש.

.5

כיתות א' -ד' בבית הספר "עומרים".

הערה:
למועצה תינתן האפשרות להפעיל מתחמים נוספים בהתאם לצרכים שיאושרו על ידי אגף החינוך.
מיקום הגנים מסומן במפת הישוב המצ"ב.
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הספק יעשה שימוש בריהוט במתקנים ובמשחקים למטרות להן יועדו בלבד ולא יעשה כל שימוש בציוד
המתכלה שנמצא בגן ומשמש לפעילות בשעות הבוקר.

יד.

הספק מתחייב לא לערוך כל שינויים במבנה ובאינוונטר ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה.

טו .על הספק יהיה להעביר להורים ,שיהיו מעוניינים בכך ,מידע שבועי וחודשי (בדוא"ל ובתמונות) .על הספק
להחתים את שני ההורים על הסכמתם לצילום ילדיהם והעברת מידע בדוא"ל.
טז .רשימת הילדים ופרטיהם האישיים הינם מידע חסוי שעל הספק לאבטח באופן מתאים .חל עליו איסור
להעביר המידע לכל גורם אחר ,מלבד המועצה.
התחייבויות המועצה
יז.

הספק יהיה פטור מחיובי ארנונה ,מים וחשמל בגין המבנה בו תופעל מסגרת הצהרון.

יח .המועצה תעמיד לרשות הספק את הציוד שבגן ,מלבד הציוד המתכלה .במועד קבלת המבנה תוכן רשימת
אינוונטר עליה יחתום הספק שתכלול את כל הציוד המצוי בגן ושיהיה באחריותו המלאה של הספק.
יט .נציג המועצה יהיה רשאי לבקר מדי פעם במקום הפעלת הצהרון ,ולעמוד על אופן הפעילות במקום
והתאמתו לשירות הנדרש.
התחייבויות הספק
כ.

הספק ישא בכל הוצאות ההפעלה (למעט חיובי ארנונה ,המים והחשמל כאמור לעיל) ,לרבות העסקת
עובדים וניקיון.
בנוסף ישלם הספק למועצה דמי שימוש ראויים בסכום חודשי ששיעורו יהיה  7%מסך התקבולים של
הספק מהורי הילדים .סכום זה ישולם למועצה לא יאוחר מ 15-לכל חודש.
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-24כא .הספק מתחייב להעסיק ,במידת הצורך ,בהפעלת הצהרון ,צוות מיומן של גננות מוסמכות ו/או מורות
מוסמכות ו/או מדריכות ו/או סייעות ,שאינן עובדות המועצה ,כולן בעלות ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים
ומאושרות ע"י מנהלת מחלקת חינוך במועצה .לשאת בעלות שכרן ולקיים כל חובת ניכוי ודיווח לרשויות
המס בגין העסקת העובדים על ידו .על הספק יהיה להדריך את עובדיו פעם בחודש באופן מרוכז ומדי
שבוע בגנים עצמם ולספק להם עותק מתוכנית העבודה שאושרה.
כב .בכל כיתת גן ובית הספר תעבוד גננת מוסמכת ו/או מורה מוסמכת ו/או מדריכה .הספק ידאג ,בטרם
הפעלת הצהרון ,לקבל את אישור מנהל אגף החינוך במועצה לצוות ההפעלה .
כג .המועצה רשאית לדרוש החלפה של איש צוות של הספק מכל סיבה שהיא והספק מתחייב לעשות כן תוך
 7ימים מיום ההודעה .על הספק להימנע מהחלפ ת צוות ללא סיבה ועליו להתחייב לקביעות של אנשי
הצוות למשך השנה.
כד .ה ספק ידאג לנכות משכר עובדיו כל ניכוי המחויב עפ"י דין והוא מתחייב להעבירו לתעודתו .כן ישא
הספק בכל התשלומים המתחייבים מהעסקת עובדים על ידו במסגרת הנ"ל.
כה .צוות העובדים שיעסיק הספק יהיה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה שתאומת בתעודה על ההכשרה
המתאימה שעבר מטעם המוסד ,המאושר ע"י משרד החינוך ,בו למד וכן קורות חיים מפורטים.
כו .במידה ומשרד החינוך ו/או כל גורם בטחוני מוסמך יחייבו באבטחה שוטפת יהיה על הספק לאבטח כל
מבנה של צהרון משך כל הפעילות ועד לעזיבת אחרון התלמידים ע"י שומר המאושר לביצוע שמירה על
תלמידים השוהים בגני ילדים .הספק הוא שידאג להזמנת השומר וכן לתשלום שכרו .במקרה כזה יהיה
הספק זכאי לגבות מההורים הסך המפורט לעיל ולהלן.
כז .הספק מתחייב כי כל אספקת מזון לילדי הצהרון תעשה ע"י מי שבידו רישיון מתאים ממשרד הבריאות
לטיפול ולאספקת מזון מכל סוג ,אלא אם קיים לכך פטור בדין .אספקת המזון והובלתו תעשה על פי
דרישות והנחיות של משרד הבריאות.
כח .ה ספק מתחייב להשאיר ,מדי יום ,את המתקן שיועמד לרשותו נקי ,מסודר ומוכן לפתיחת המתקן ביום
הלימודים שלמחרת (לאחר שטיפת הרצפות ,ניקיון המטבח והשירותים) .כמו כן הספק ידאג לכל חומרי
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הניקוי והחיטוי הנדרשים להפעלת הצהרון (לרבות סבון ידיים ,נייר טואלט ועוד) ,מנהל הצהרון
מטעם הספק ידאג לקיום הוראה זו ויוודא ביצועה באופן אישי מדי יום.
כט .הספק מתחייב לתת השירות בכל מתחם גנים בו יהיה מספר הנרשמים מ 15-תלמידים ומעלה .הפחתה
ש ל מספר התלמידים במהלך שנת הלימודים לא תקנה לספק זכות להפסקת השירות .אולם ,במידה
ומספר התלמידים במתחם גנים יפחת במהלך השנה מ 15 -יבחנו הספק והמועצה פתרונות חלופיים
לילדים הנותרים .בכל מקרה המועצה היא שתקבע את הפתרון שיבוצע על ידי הספק ועל חשבונו.
ההחלטה תינתן בכתב בלבד.

אי קיום יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין הספק ו/או כל עובד אחר מטעמו
ל.

למען הסר ספק ,מצהיר הספק כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין עובדיו ו/או המועצה
יחסי עובד מעביד וכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כקבלן עצמאי וכי נותן
השירות ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו/או לקבל מהמועצה שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות
המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין.

לא .הספק יישא בעצמו ועל חשבונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי ,למס הכנסה ו/או לכל
רשות אחרת בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם ,וכן יישא הספק בכלל התשלומים המוטלים עליו
כמעביד של העובדים שלו לרבות כל זכויות סוציאליות מכח כל דין החלות על הספק כמעסיק.
לב .מודגש בזאת כי כל פיקוח אשר נעשה ע"י המועצה הינו פיקוח במסגרת יחסי "קבלן עצמאי" למול נותן
שירות.
לג .במקרה ,שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של נותן השירות שאין בין נותן השירות
ו/או מי מעובדיו יחסי עובד  -מעביד ,תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי עובד  -מעביד בין
המועצה לבין נותן השירות ו/או מי מעובדיו ,אזי יחולו ההוראות הקבועות בסעיפים לו-לט להלן.
לד .התמורה בגין מתן השירותים תקטן רטרואקטיבית ב( 40% -להלן  -התקבול-התמורה בגין מתן השירותים
לאחר הקטנה רטרואקטיבית) וזאת בשונה מהתמורה הנקובה להלן.
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-26לה .מהתקבול ייחשב כשכרו  40% -מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה נותן השירות
ו/או מי מעובדיו זכאי ,ככל שיקבע כי נותן השירות היה זכאי להם ,כגון :תוספת יוקר ,שעות נוספות ,דמי
הבראה ,דמי חגים ,הוצאות נסיעה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים ,ככל שחלו
ו/או חלים ו/או שיחולו על המועצה לפי כל דין ו/או הסכם ,החל מיום תחילת מתן השירותים ועד למועד
הקובע.
לו.

במקרה כאמור ,נותן השירות מתחייב להשיב למועצה את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע לו ,לרבות
מע"מ ,ד היינו ,את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו כשכיר ,החל ממועד
תחילת מתן השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק
פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של  7%לשנה ,ממועד קבלת התמורה ,לפי הגבוה מבין
השנים.

לז.

נותן השירות ישפה ויפצה את המועצה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור ,לרבות הוצאות
משפטיות ,מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.

הרשמה ותשלום בגין השירות
לח .כל תושב בעומר ורק תושבי עומר יהיה זכאי לרשום את ילדיו למסגרת הצהרון ,כאשר המגבלות היחידות
לכך ה ינן ,גילאי הילדים ,התאמתם למסגרת המוצעת וקיום ההתחייבויות הכספיות עפ"י הסכם
ההצטרפות שיחתם בינו לבין הספק שדוגמה שלו נכללת בסוף תנאים אלו .על הספק יהיה להעביר
למועצה ,לא יאוחר מיום  ,01/09/2020עותק מההסכם שנחתם עם ההורים .הספק ינהג באופן דומה
לגבי כל תלמיד שיצטרף במהלך השנה.
המועצה והיא בלבד תוכל לאשר לספק שלא לקבל ילד לצהרון וזאת לאחר שהספק יפנה אליה בכתב
בצרוף העילות שלפיהן החליט שהילד אינו מתאים ללמוד בצהרון.
לט .בגין ההשתתפות בצהרון ישלמו הורי התלמיד דמי השתתפות בשיעורים שלהלן:
.1

תשלום חודשי מירבי לילד בגן בגין כל חודש השתתפות  ₪ 995 -ש"ח (כולל מע"מ) ותשלום
חודשי מירבי לילד בביה"ס בגין כל חודש השתתפות – ( ₪ 985כולל מע"מ) .מחיר זה כולל מתן
שרותי שמירה ,לחודשים ספטמבר עד יוני כל שנה.
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תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר (כיתות א'-ד') בגין בית הספר של החופש הגדול בחודש יולי,
בין השעות  08:00-13:00בהתאם למחיר שייקבע באותה העת על ידי משרד החינוך( .העומד היום על 540
ש"ח).
.3

4

תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר בגין צהרון בחודש יולי ,בין השעות .₪ 985 - 13:00-16:30
תשלום חודשי מירבי בגין קייטנה (בה"ס של החופש הגדול) לילדי הגנים בחודש יולי,
בין השעות  ,07:30-16:30ותשלום בגין קייטנה לילדי הגנים ב 10 -ימים של חודש אוגוסט ,
בין השעות  , 07:30-16:30המחיר יהיה בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
(סל שירותים ומחיר מרבי) ,תשע"ח 32018-התקף במועד הרישום לקייטנה( .נכון למועד פרסום מכרז
זה –  540ש"ח).
הספק יטפל בגביה בעצ מו ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לגבייה למעט החלק של ההשתתפות
המשולמת על ידי משרד החינוך.
המחירים הינם קבועים ולא ישתנו במהלך שנת הלימודים.
למען הסר ספק מודגש כי המחירים כוללים את התשלום בגין הפעלת הצהרון בכל המועדים שפורטו
בהסכם זה ,לרבות ערבי חגים ,חוה"מ ימי שביתה וימי "בית הספר של החגים".
הספק לא יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף כלשהו מההורים.

מ.

הספק יפנה להורים בהצעה ,בה יפורטו כל פרטי השירות המוצע ,לצירוף ילדיהם לשירות .כל פניה של
הספק תעשה רק לאחר שניתן לנוסחה אישור המועצה בכתב.

מא .המועצה מתחייבת להביא לידיעת ההורים את קיומו של השירות וכן להפיץ בתוך שלושה ימים כל דואר
מבויל שיימסר לה על ידי הספק לשם משלוחו להורים.

 3צו מכוחו של חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות ,תשע"ז2017-
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-28סיום ההתקשרות
מב .למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,המועצה תהיה רשאית להודיע לספק על ביטול ההרשאה עפ"י
הסכם זה ,ו/או קיצור תקופתה ,בכל מקרה בו תופר אחת או יותר מהתחייבויותיו ,מבלי לגרוע מכלליות
תנאי זה ,ובמיוחד אם יופר אחד התנאים דלהלן:
.1

אם הספק יחרוג מהמטרה לשמה הותר לו השימוש עפ"י הסכם זה.

.2

במידה והספק לא יקבל האישורים הנדרשים בדין להפעלת הצהרון ולאספקת מזון.

.3

אם הספק יעביר לאחר את הזכות שהוענקה לו ,בלא שתינתן לכך הסכמתה המוקדמת בכתב של
המועצה.

.4

במידה ויגיעו לידיעת המועצה ידיעות על אי קיום השגחה ופיקוח ברמה הנדרשת בהפעלת הצהרון
ולרבות העסקת עובדים לא מנוסים וחסרי מיומנות.

מג .טרם שהמועצה תממש זכותה עפ"י סעיף מד' הנ"ל ,תודיע המועצה בכתב לספק בהודעה מוקדמת של 10
יום ,על כוונתה לעשות כן ,ותינתן לו הזכות להעלות טענותיו ו/גם הסבריו לאותו אירוע ,בגינו מבקשת
המועצה לבטל את ההרשאה.
מד .בכל מקרה בו תחליט המועצה להפעיל זכותה עפ"י סעיף מד' הנ"ל ,תשקול המועצה בין השאר את
יכולתה להמשיך ולהפעיל את מסגרת הצהרון בעצמה ,ו/או באמצעות אחרים ,על מנת למנוע כל פגיעה
בילדים ובהוריהם.
מה .בתום תקופת ההרשאה עפ"י ההסכם ו/או אם הספק יידרש על ידי המועצה להשיב לידיה את החזקה
במבנה ,מתחייב הספק להחזיר את החזקה במבנה כשהוא ריק ונקי מכל חפץ או אדם (למעט האינוונטר
שנחתם ביום קבלת המבנה לידיו) וללא כל טענות מכל מין או סוג שהוא.
מו .אי החזרת החזקה כאמור לעיל תהווה הפרת תנאי יסודי מהסכם זה ויחולו על ההפרה הוראות חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-
לוטים:
נספח  - 1דוגמת חוזה שיחתם עם ההורה
נספח  - 2נספח אישור קיום ביטוחים
נספח  - 3ייפוי כוח למתן אישור העסקה
תצהירי הספק (מס'  2 1ו)3-
נספח  - 4נוסח הערבות הבנקאית
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נספח 1
הסכם
שנערך ונחתם ביום ____________ בחודש _________________

בין:

____________
____________
____________

לבין )1( :
()2

שנת  2020בעומר.

שיכונה להלן "הספק"  -מצד אחד.

_______________
_______________

ת.ז_________________ .
ת.ז_________________ .

מרחוב __________________בעומר,
שיכונו להלן "ההורים"  -מצד שני.
הואיל :וההורים מצהירים כי ברצונם לרשום את ילדם _______________ :מגן/בית הספר__________:
בעומר למסגרת של יום לימודים ארוך .
והואיל :והספק זכה במכרז שהוציאה המועצה המקומית עומר (להלן" :המועצה") ונבחר כמי שיספק את השירות
של הצהרון
והואיל :והספק חתם על חוזה עם המועצה למתן שירותי צהרונים לילדי הגן/בתי הספר בעומר.
לפיכך ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
א.

המבוא דלעיל הינו חלק מהותי ובלתי נפרד מההסכם גופו.

ב.

הספק ייתן שירותי צהרון לתלמידים הלומדים בגן/בית הספר ___________ ,שהוריהם דאגו לרישומם.

ג.

תקופת מתן השירות תחל ביום  01/09/2020ותימשך עד ליום  30/06/2021לרבות "בתי הספר של החגים"
ובנוסף ,קייטנה בחודש יולי (וחודש אוגוסט ברמת אופציה) ,ככל שהורים יהיו מעוניינים בכך.
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ד.

השירות יינתן במקבץ הגנים בו לומד התלמיד בכיתה/בית הספר שיועדה לכך על ידי המועצה.

ה.

פר טי השירות וטיבו מופיעים בחוזה של הספק עם המועצה שעותק ממנו הועבר לידי נציגי ההורים וכן הוא
עומד לעיונם במשרדי אגף החינוך במועצה.

ו.

התמורה לספק בגין השירות תהיה כלהלן:
כל הורה אשר יבקש לשתף את ילדו בצהרון הנ"ל ,ישלם לספק את הסכומים שלהלן:
.1

תשלום חודשי מירבי לילד בגן בגין כל חודש השתתפות  ₪ 995 -ש"ח (כולל מע"מ) ותשלום חודשי
מירבי לילד בביה"ס בגין כל חודש השתתפות – ( ₪ 985כולל מע"מ) .מחיר זה כולל מתן שרותי שמירה,
לחודשים ספטמבר עד יוני כל שנה.

.2

תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר (כיתות א'-ד') בגין בית הספר של החופש הגדול בחודש יולי ,
בין השעות  08:00-13:00בהתאם למחיר שייקבע באותה העת על ידי משרד החינוך (העומד היום על
 540ש"ח).

.3

תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר בגין צהרון בחודש יולי  ,בין השעות .₪ 985 – 13:00-16:30

.4

תשלום חודשי מירבי בגין קייטנה (בה"ס של החופש הגדול) לילדי הגנים בחודש יולי,
בין השעות  07:30-16:30ותשלום בגין קייטנה לילדי הגנים ב 10 -ימים של חודש אוגוסט ,
בין השעות , 07:30-16:30המחיר יהיה בהתאם להוראות צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל
שירותים ומחיר מרבי) ,תשע"ח 42018-התקף במועד הרישום לקייטנה (נכון למועד פרסום מכרז זה – 540
ש"ח).

הספק יטפל בגביה בעצמו ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לגבייה למעט החלק של ההשתתפות
המשולמת על ידי משרד החינוך.
המחירים כוללים מע"מ והינם קבועים ולא ישתנו במהלך שנת הלימודים.

 4צו מכוחו של חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות ,תשע"ז2017-
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לרבות ערבי חגים ,חוה"מ וימי שביתה .הספק לא יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף כלשהו מההורים.

ז.

תשלום זה יבוצע מדי חודש בחודשו עד ל 5-בכל חודש ,עבור החודש השוטף ,החל מחודש  9/2020וכלה
בחודש  .7/2021התשלום יבוצע בהוראת קבע (בנקאית או באמצעות חב' אשראי) ו/או בהמחאות דחויות
שימסרו לספק בעת ההרשמה.

ח.

במידה וי ופסק השירות מאחת או יותר מהסיבות המנויות בחוזה המועצה עם הספק ו/או מטעם אחר כל
שהוא תופסק עבודתו של הספק יהיו ההורים פטורים מבצוע התשלומים לספק במועד שלאחר ההפסקה.

ט.

ההורים יהיו רשאים להפסיק ההתקשרות עד ליום  ,28/02/2021בהודעה מוקדמת שתינתן בכתב ובתנאי ש:
.1
או:

מספר התלמידים במקבץ הגנים בו לומד ילדם עלה על .12

.2

ניתנה לכך הסכמת הספק בכתב.

למען הסר ספק -

בכל מקרה לא ניתן יהיה להפסיק ההתקשרות לאחר יום .01/03/2021
על ההורים החפצים להפסיק את ההתקשרות ליתן בכתב הודעה מוקדמת בת  30יום
לספק ולמועצה.
לאותם ההורים המעוניינים בכך ההתקשרות תכלול גם את חודש יולי .2021
הודעה שתשלח מצד כלשהו לאחרים ,עפ"י המען הרשום ליד שמו במבוא להסכם,
תחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען תוך  72שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר
רשום ,או במועד מסירתה במסירה אישית לידיו.

ולראיה באנו על החתום
_____________
הספק

חתימה וחותמת הספק

____________
ההורים
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מכרז מס' 2020

נספח 2
אישור קיום ביטוחים
הפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובתי הספר בעומר
(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו,
הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח,
באיכות נקיה ובסריקת מקור ,לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),
לכבוד
המועצה המקומית עומר ו/או חברות בת
ואו חברה כלכלית
ו/או גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
(להלן "המועצה").

תאריך_______________

הנדון :אישור קיום בטוחים בקשר להפעלת צהרונים וקייטנות בחופשים לילדי הגנים ובית הספר בעומר

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות עבור

(....................................................להלן "הספק") בקשר להפעלת צהרונים לילדי הגנים ובית
הספר בעומר
מכרז מס' (2020להלן שירותים") כדלקמן:
א.

ביטוח אחריות כלפי צד ג' :לבטוח אחריותו החוקית של הספק על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או
גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם ,המועצה
ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד .המועצה בוטחה בכפוף לתנאי
"אחריות צולבת" .כולל נזקי הרעלת מזון ומשקה הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או
בגובה ,משמוש בנשק ברישיון ,תביעות שבוב של המוסד לבטוח לאומי ,פעולה על רכוש קיים,
העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי .גבול האחריות כלפי צד ג'
יהיה סכום הביטוח ( 5,000,000חמישה מיליון שקל ) לתובע ולמקרה  10,000,000לתקופת הביטוח.

ב.

ביטוח חבות המעביד :לבטוח אחריותו של הספק ,כלפי עובדי ו/או מועסקיו הספק עקב תאונה ו/או
מח לה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו ,תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים .הכיסוי לא יוגבל
מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים ,פרעות ,מהומות,
שימוש בנשק ברישיון .המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי
מעובדי ו/או מועסקי הספק .גבול האחריות לתובע עומד על סך  6מיליון  , ₪גבול האחריות לתקופת
בטוח שנתית נקבע לסך של  20מיליון .₪

ג.

ביטוח חבות המוצר לבטוח אחריותו החוקית של הספק לחבות המוצר ועל פי חוק האחריות
למוצרים פגומים תש"מ 1980 -על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי
בגבולות אחריות של  1,000,000ש"ח לתובע ,ולתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר) חודשים.
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תנאים כלליים :בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:
א .תנאי ביט :תנאי הפוליסות לבטוח רכוש ,אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות
המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט  2019או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.
ב .ותור תחלוף  :המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה ,מנהליה ו/או שלוחיה השונים
לרבות בפולי סה של הספק ,לבטוח רכושו ,לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה .הויתור
כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הודעות  :המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת
תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות  60יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל
.
ד .קדימות הבטוחים  :מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל
ביט וח שהמועצה ערכה ,ולפיכך כל תנאי ,סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או
מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המועצה או כלפי
מבטחיה ,ולגבי המועצה ביטוחי הספק הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע
לו עפ"י תנאיהם ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי
המועצה עפ"י דין כלשהו .למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה
ו/או כלפי מבטחיה .המועצה בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת"
ה .הספק בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר
הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.
ו .זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות
הנ"ל בתום לב על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לספק
בלבד.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי
להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.
חתימת ואשור המבטח

תאריך__________________

נתוני הפוליסות:
א.
ב.
ג.

פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד................
פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד.................
בטוח רכוש/ציוד נייד מס'.........................................בתוקף עד.................

חתימה וחותמת הספק
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נספח 3

ייפוי כוח למתן אישור העסקה
על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א 2001 -

אני הח"מ:

נושא ת.ז .מס':

המועסק/ת ו/או עומד/ת להיות מועסק/ת

על ידי( ______________________________ :על פי חוזה שהתקשר עם המועצה המקומית עומר) במוסד,
שם המציע
כהגדרתו בחוק ,מייפה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את כוחם של __________________________ ושל המועצה
המקומית עומר לפנות למשטרת ישראל ,לבקש ולקבל את האישור להעסקתי על פי החוק.

ולראיה באתי על החתום,

היום:

חתימה וחותמת הספק
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אני הח"מ ____________________ ,מס' ת.ז ________________ .מרחוב ________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.
 .2אני מגיש תצהיר בשמי /בשם חברת _______________ מס' חברה ________________ לצורך התקשרות עם
המועצה המקומית עומר.
 .3לא הוצא כנגדי /כנגד החברה האמורה או כנגד בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה פסק דין חלוט ,המרשיע
בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -בשנה שקדמה
למועד ההתקשרות.
לחילופין -
 .4אני /החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי /אל החברה הורשענו בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  ,1991 -אולם ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש
השנים שקדמו למועד ההתקשרות.
לחילופין -
 .5אני /החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי /אלי החברה הורשענו בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991אשר נעברה לפני .1.1.2002
 .6בתצהיר זה:
"בעל זיקה" –
"שליטה" –

מי שנשלט על ידי תושב ישראל ,ואם התושב הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה בו
או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה זו.
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ה .1968 -

 .7זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
אישור

___________________
חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע בפני עו"ד ____________________ במשרדי ב
______________ מר /גב' ________________________ המוכר/ת לי באופן אישי /בעל/ת תעודת זהות
_____________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו בפני.
_________________
חתימת עו"ד

חתימה וחותמת הספק
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אני הח"מ ____________________ ,מס' ת.ז ________________ .מרחוב ________________ לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
 .1שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.
 .2אני מגיש תצהיר בשמי /בשם חברת _______________ מס' חברה ________________ ("הספק") לצורך
התקשרות עם המועצה המקומית עומר.
 .3התקיים לגבי כאמור להלן (נא לסמן):
 3.1לא הוצא כנגדי /כנגד החברה האמורה /כנגד כל בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה פסק דין חלוט ,המרשיע
בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברה אחרי יום  31באוקטובר .2002
לחילופין -
 3.2אני /החברה האמורה ו/או כל בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה הורשענו בפסק דין חלוט ,בעבירה אחת לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברה אחרי יום  31באוקטובר  ,2002אולם ,במועד ההתקשרות חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה.
לחילופין -
 3.3אני /החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה הורשענו בפסק דין חלוט ,בשתי עבירות או
יותר לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -שנעברו אחרי יום  31באוקטובר  ,2002אולם במועד
ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א :1981 -
כל אחד מאלה:
"בעל זיקה" -
א .חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
ב .אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
( )1בעל שליטה בו;
( )2חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה

במהותו להרכב כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

()3
ג .אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם;
"שליטה מהותית" -
 .6זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע בפני עו"ד ____________________ במשרדי ב
______________ מר /גב' ________________________ המוכר/ת לי באופן אישי /בעל/ת תעודת זהות
_____________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו בפני.
_________________
חתימת עו"ד

חתימה וחותמת הספק
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-37תצהיר מס'  - 3על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -העסקת אנשים עם מוגבלות.

לכבוד
מועצה מקומית עומר
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:

.1

הנני משמש בתפקיד _________________ ב_________________ -
(להלן" :המשתתף")

.1

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף ואני מצהיר מטעמו כך:

.2

על המשתתף חלה החלופה הבאה מבין אלו שלהלן:

□

חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.

□

חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן באופן
שלהלן

□

חלופה ( - )1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

□

חלופה ( – )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,ולכן הוא מתחייב לפנות למנכ"ל
משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור
באותה חלופה ,הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור)

.3

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח "מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_____________ ת.ז ,____________ __ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו
בפני.
__________________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת הספק

חתימה וחותמת המועצה

-38-

נספח 4
נוסח ערבות
לכבוד,
מועצה מקומית עומר
הנדון :ערבות בנקאית מס'

.

על-פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
ש"ח (_________________________ שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי
עד לסך של
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז שפורסם על ידכם ,ולהסכם
ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
"מדד" -
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם ית ברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד
החדש עלה לעומת המדד של חודש ________________ שפורסם בתאריך _____________ (להלן " -המדד
היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל,
מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה בהליך
משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-פיה ,תביעה משפטית נגד
המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן ,בדואר רשום ו/או באמצעות
הפקסימיליה:
___________________
שם הבנק

__________
מס' סניף

___________________
מספר טלפון

_________________
מספר פקס

_______________
תאריך

חתימה וחותמת הספק

_________________
שם החותמים

_________________________
כתובת הבנק

___________________
חתימה וחותמת

חתימה וחותמת המועצה

