לשכת מנכ"ל המועצה
יום שני י"ג אב תש"ף
 3אוגוסט2020 ,

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:
תשלום חודשי
מס'
תשלום חודשי מירבי לילד בגן בגין כל חודש השתתפות  ₪ 995 -ש"ח
(כולל מע"מ) ,מחיר זה כולל מתן שרותי שמירה ,לחודשים ספטמבר עד
.1
יוני כל שנה.
תשלום חודשי מירבי לילד בביה"ס בגין כל חודש השתתפות ( ₪ 985 -כולל
מע"מ) .מחיר זה כולל מתן שרותי שמירה ,לחודשים ספטמבר עד יוני כל
.2
שנה.
תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר (כיתות א'-ד') בגין בית הספר של
החופש הגדול בחודש יולי ,בין השעות  08:00-13:00בהתאם למחיר
.3
שייקבע באותה העת על ידי משרד החינוך ( .העומד היום על  540ש"ח).
תשלום חודשי מירבי לתלמיד בבית הספר בגין צהרון בחודש יולי ,בין
.4
השעות .₪ 985 - 13:00-16:30
תשלום חודשי מירבי בגין קייטנה (בה"ס של החופש הגדול) לילדי הגנים
בחודש יולי ,בין השעות  ,7:30-16:30ותשלום בגין קייטנה לילדי הגנים ב-
 10ימים של חודש אוגוסט בין השעות  ,07:30-16:30המחיר יהיה בהתאם
.5
להוראות צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר
1
מרבי) ,תשע"ח 2018-התקף במועד הרישום לקייטנה( .נכון למועד פרסום
מכרז זה  540 -שח).

הצעת הספק

הספק יטפל בגביה בעצמו ולמועצה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לגבייה למעט החלק של ההשתתפות המשולמת
על ידי משרד החינוך.

 1צו מכוחו של חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות ,תשע"ז2017-

חתימה וחותמת הספק

חתימה וחותמת המועצה

לשכת מנכ"ל המועצה
הערה:
במידה ומשרד החינוך יקבע תעריף או תקנה אחרת אני אתאים את הגביה והפעילות בהתאם.
 .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.

לשכת מנכ"ל המועצה
 .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.

____________
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

______________

חותמת

______________

חתימה

