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עיריית ביתר עילית
מכרז פומבי מס'  807182/להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו
כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותיות (מש"ה) בגילאי  12-3המתגוררים בביתר עילית
עיריית ביתר עילית (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז להפעלת תוכניות ליום שהות
ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים
בביתר עילית בשלושה מוסדות חינוך המצויים בכתובות הבאות בביתר עילית :רח' אהל שרה ( //גילאי ;)2/-.
רח' צדקה8לובאוויטש  3ורח' כנסת מרדכי ( /1גילאי  ;).-3ורח' הרב ש"ך ( 2/גילאי  7)2/-3המציעים יהיו רשאים
להגיש את הצעותיהם ביחס לאחד או יותר ממוסדות החינוך הנ"ל7
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ,קומה  ,2ברחוב רבי עקיבא  ,3/ביתר עילית (להלן "משרדי
העירייה") ,בימים א' עד ה' ,בשעות ,/4:11-/:11 :תמורת סך של  ,₪ 811אשר לא יוחזרו7
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז פומבי מס' 7"1/821/.
את מעטפת ההצעה יש להכניס ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) לתיבת המכרזים ,וזאת לא
יאוחר מיום  21787/.בשעה ( /2:11להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז")7
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה בסכום של  ₪ 8,111שתהיה בתוקף עד ליום
( 217/7/.כולל) ,כמפורט במסמכי המכרז 7ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז7
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה האיכותית ביותר או הצעה כלשהי7
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכים ,בכפוף להוראות הדין7

הרב מאיר רובינשטיין,
ראש העיר

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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תוכן עניינים למסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,מסמכי המכרז:

מסמך א'
טופס /
טופס 2
טופס 3
טופס 4
טופס 8
טופס 1
טופס .
טופס /
טופס 1
טופס /1
טופס //
טופס /2

תנאי הזמנה להציע הצעות
הצעת והצהרת המציע למכרז
נוסח כתב ערבות להשתתפות
אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד
פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע
אישור משרד הרווחה
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
פרטי העובדים
טבלת מדדים לשקלול הצעות המציעים

מסמך ב'
נספח א'
נספח ב'

חוזה
נוסח כתב ערבות לביצוע
אישור עריכת הביטוחים

מסמך ג'

תנאי השירותים הנדרשים
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מסמך א'
תנאי הזמנה להציע הצעות
 .2רקע כללי
 7/7/עירית ביתר עלית (להלן" :העירייה") מבקשת לקבל הצעות להפעלת תוכניות יום שהות ארוך ,בשעות
שלאחר שעות הלימודים 1 ,ימים בשבוע ,והכל כמוגדר בהוראות התקנון העבודה הסוציאלית (להלן:
"התע"ס") עבור ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן" :מש"ה") בגילאי 2/-3
המתגוררים בביתר עילית בשלושה מוסדות חינוך המצויים בכתובות הבאות בביתר עילית :רח' אהל
שרה ( //גילאי  ;)2/-.רח' צדקה8לובאוויטש  3ורח' כנסת מרדכי ( /1גילאי  ;).-3ורח' הרב ש"ך 2/
(גילאי 7)2/-3
 7/72המציעים רשאים להגיש הצעה ביחס למוסד חינוך אחד או ביחס למספר מוסדות חינוך 7בכל מקרה,
יובהר כי ביחס לכל מוסד חינוך העירייה תבחר אך ורק במציע זוכה אחד 7יחד עם זאת ,העירייה
רשאית לבחור מציע אחד כזוכה במספר מוסדות חינוך או כולם ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ולהוראות המכרז7
 7/73התוכניות מושא מכרז זה מיועדות לילדים ומתבגרים הלומדים בחינוך המיוחד ומוכרים על ידי משרד
הרווחה – האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן" :האגף") ,בכל רמות המש"ה,
למעט אוכלוסייה המוגדרת כ"סיעודי מורכב"7
 7/74השירותים יכללו ,בין היתר ,פעילויות חינוכיות-שיקומיות -חברתיות ,פעילויות העשרה וטיפולים
פרה-רפואיים ,העסקת אנשי צוות כנדרש ,אספקת מזון ,קיום תוכנית פעילות ,הסעת הילדים ממסגרת
לימודיהם אל המקומות בהם תופעל התוכנית וכן הסעתם חזרה לביתם בתום הפעילות והכל כמפורט
במסמכי המכרז ובתע"ס (להלן" :השירותים" או התוכניות")7
 7/78יובהר כי על התוכניות להיות מותאמות לכלל הגילאים ורמות התפקוד השונות7
 7/71תנאי מתלה לכניסת החוזה לתוקף הוא קבלת אישור משרד הרווחה למציע הזוכה (להלן" :המפעיל")
להפעלת השירותים7
7/7.

יובהר כי אין כל התחייבות מצד העירייה להפנות מספר מסוים של ילדים למציעים שייבחרו כזוכים7

 7/7/עניינו של מכרז זה הוא הפעלת התוכניות במבנה בית הספר או הגן עבור הילדים הלומדים באותו בית
הספר  8גן כוללני (חינוך מיוחד)7
 7/71המציעים הזוכים יידרשו להפעיל את התוכניות בהתאם לתנאים הקבועים במסמך ג' ,עבור הילדים
הלומדים באותו בית ספר או גן כוללני (חינוך מיוחד) ,שבו זכה המציע ,הנמצאים ברחבי העיר ביתר
עלית (להלן" :מוסדות החינוך המיוחד") 7יובהר כי המציע הזוכה ,יידרש לבצע את התוכניות ביחס
לכלל מוסדות החינוך המיוחד שבהם זכה במכרז ,וייתכן שמציע אחד יזכה במכרז ביחס ליותר ממוסד
אחד7
 7/7/1התוכניות יופעלו במבנה בית הספר או הגן הכוללניים (חינוך מיוחד) בכפוף לאישור אגפי החינוך
בעירייה לשימוש במבנה זה7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 7/7//המפעיל י היה פטור מביצוע הסעות לילדים ,אלא אם ימצא כי לא ניתן להסיע את התלמידים
באמצעות אגפי החינוך הרלוונטיים או באמצעות הקבוע בחוזר מנכ"ל מיוחד מס'  42של משרד
הרווחה – הסעה נוספת (שלישית) לתלמידים מיום שהות ארוך שבבית הספר או כל נוהל אחר שיחליף
אותו 7ככל שאכן לא יהיה ניתן להסיע את התלמידים באמצעות אחת הדרכים הנ"ל ,המציעים הזוכים
ידאגו על חשבונם ובאחריותם לדאוג להסעת התלמידים מהתוכניות חזרה אל בתיהם 7ככל שהדבר
יידרש ,הרי שהמציעים הזוכים יבצעו על חשבונם את ההסעות ובהתאם להוראות כל דין הנוגעות לכך,
לרבות חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד7/114-
 7/7/2יובהר ,ביחס לכלל מסמכי המכרז ,כי ככל שאין התייחסות לעניין מסוים במכרז זה ,על המציעים
הזוכים במכרז לפעול על פי הוראות תע"ס7
 .1תנאי הפעלת השירותים
 727/המציעים הזוכים יפעילו את התוכניות באמצעות כוח אדם מטעמם ,והכל כמפורט במסמך ג' למסמכי
המכרז7
 7272הפניית ילדים ומתבגרים לתוכניות הינה בכפוף לקריטריונים המקצועיים שנקבעו על ידי משרד
הרווחה ואגף הרווחה בעירייה ,מידת דחיפות שיבוץ הילדים ,שיקולי העירייה והתקציב העומד לרשות
העירייה עבור הפעלת התוכניות7
 7273תמורת הפעלת התוכניות יקבלו המציעים הזוכים תשלום על פי התעריפים הנקבעים על ידי משרד
הרווחה עבור כל ילד שאושר על ידי העירייה ובתנאי שיאושר תקציבית על ידי הגורמים המוסמכים
במשרד הרווחה ,בהתאם לתעריף הקבוע בסעיף ( /2מימון) להוראת תע"ס  /4724או כל הוראה אחרת
שתחליף אותה 7תעריף שאינו מופיע במכרז זה ו8או תעריפים שאינם מאושרים על ידי משרד הרווחה,
לא יאושרו אלא אם יאשר המשרד תעריפים נוספים ו8או אחרים 7יודגש כי אין כל תוקף לתעריפים
ששולמו בגין הפעלת תוכניות קודמות לפרסום מכרז זה ,אם שולמו 7למען הסר ספק ,מובהר כי קליטת
ילד בתוכניות הינה רק בכפוף לאישור העירייה ורק עם קבלת טופס השמה מאושר וחתומה על ידי
העירייה7
 7274יודגש כי תעריפי משרד הרווחה עשויים להשתנות מעת לעת 7תוספת תקציב עירונית ,אם תידרש,
תינתן רק בכפוף לאישור הגורמים העירוניים הרלוונטיים7
 7278מובהר כי זכייה במכרז זה אינה מהווה אישור להפעלת התוכנית והדבר כרוך באישור משרד הרווחה
ומתן סמל מסגרת וסמל תעריף 7אם משרד הרווחה לא יעניק את האמור לעיל למציע כלשהו על אף
זכייתו ,תהא זכייתו מבוטלת7
 7271כל האמור במכרז זה הינו בכפוף לשינויים שעשויים להיות בתע"ס ,וכן כפוף להנחיות נלוות של משרד
הרווחה על כל מרכיבי התוכנית וכן נושאים נוספים ,ככל שיתווספו7
 .3תקופת ההתקשרות
 737/תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים הינה לתקופה של  24חודשים ,כאשר נתונה לעירייה
האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של  /2חודשים כל אחת (תקופת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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האופציה) ועד לתקופה כוללת של  8שנים ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונית (להלן" :תקופת
ההתקשרות")7
 7372למרות האמור לעיל ,תהא רשאית העירייה בכל עת להביא את החוזה לידי סיומו על ידי הודעה בכתב
על כך למפעיל 11 ,יום מראש 7ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה
ולמפעיל לא תהיה כל טענה על כך (בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על ידו
עד להפסקת החוזה)7
 .4התמורה
 747/התמורה תשולם למפעיל על ידי משרד הרווחה בהתאם לתעריפי משרד הרווחה במכפלת מספר
הילדים והמתבגרים בבית הספר ו8או בגן ,הכל עד גבול התקציב של משרד הרווחה7
 7472משרד הרווחה רשאי לעדכן מפעם לפעם את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המכרז התעריפים
המעודכנים7
7473

יובהר ויודגש כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע המכרז לא יעלה על גובה התקציב השנתי
שיקבע לצורך כך על ידי משרד הרווחה7

 7474במקרה בו משרד הרווחה יפסיק את התקצוב המוקצה על ידו לצורך התוכניות מושא חוזה זה –
העירייה תהא רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 7יובהר כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב לעירייה או יופחת ,לא יהא
זכאי מפעיל לתשלום התקציב שהופסק ,ולמפעיל לא יהיו טענות לעירייה בקשר לכך7
 7478המציע מצהיר כי ידועים לו התעריפים לתוכנית ולא תהא לו כל טענה בקשר לגובה התעריף 7כמו כן לא
תהא למפעיל כל טענה במקרה של עיכוב תשלום התמורה ממשרד הרווחה7
 7471המציע מתחייב להשתמש בתמורה אך ורק להפעלת התוכנית כמפורט לעיל7
 .5תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 787/המציע הינו עמותה או חברה או חברה ללא מטרת רווח (חברה לתועלת הציבור הרשומה ברשם
ההקדשות) הרשומות כדין בישראל7
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע אישור8תדפיס מרשם העמותות ,רשם ההקדשות או
רשם החברות ,לפי העניין7
 7872המציע בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות ( )21/1-21/2בהפעלת
שירותים עבור ילדים ומתבגרים בין הגילאים  2/-3המוגדרים על ידי האגף כבעלי מש"ה7
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יצרף המציע את הטבלה המצ"ב בטופס  ,4וכן יצרף אישור
ממשרד הרווחה לצורך הוכחת ניסיונו כאמור ,בנוסח המפורט בטופס 75
 7873המציע רכש את מסמכי המכרז (יש לצרף להצעתו קבלה על שם המציע) 7מובהר כי רכישת מסמכי
המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז7
 7874המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 7878המציע צירף תצהיר ערוך וחתום כדין בנוסח המפורט בטופס  28בדבר עמידתו של המציע ו8או מי
מטעמו ,בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א7211/-
 7871המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,/1.1-כמפורט בתצהיר
המצורף כטופס  6למסמכי המכרז7
 787.המציע צירף כתב ערבות להשתתפות כמפורט בסעיף  6להלן ,ובהתאם לנוסח שבטופס 71
הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו8או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,
רשאית העירייה לפסול את הצעתו7
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו8או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע7
 .6ערבויות:
 717/על המציע לצרף ערבות מקורית ,אוטונומית ובלתי מותנית על שם המציע בלבד שהוצאה על ידי בנק
בישראל או חברת ביטוח המוכרת על פי דין ,על סך ( ₪ 8,111במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים),
לטובת עיריית ביתר עילית בנוסח הנדרש בטופס ( 1להלן" :ערבות ההשתתפות") 7הערבות תעמוד על
תוקפה עד ליום ( 217/7/.כולל)7
 7172ערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פנייה חד
צדדית ובלתי מנומקת ,לרבות אך לא רק ,במקרה בו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
מכרז זה ,או מקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו 7הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות
מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד7
 7173מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז ,תוחזר לו ערבות ההשתתפות תוך  /4יום ממועד
חתימת החוזים עם המציעים הזוכים ,לפי מועד החתימה על החוזה האחרון שבהם7
 7174העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ככל הנדרש ,על
ידי מתן הודעה בכתב למציעים 7נתנה העירייה הודעה כאמור יגישו המציעים ערבות חדשה תוך שבעה
ימים ממועד קבלת הודעת העירייה ו8או יגישו כתב הארכת ערבות7
 7178אם תדרוש העירייה מהמציעים להאריך את תוקפה של ערבות ההשתתפות ,מתחייב המציע ,מיד עם
קבלת דרישת העירייה לכך ,להאריך בהתאמה את ערבות ההשתתפות לתקופה הנדרשת 7מציע שלא
יאריך ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו ותחולט ערבותו7
 7171מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,סכום ערבות ההשתתפות ישמש כבטוחה להארכת תוקף
ההצעה אם תהיה דרישה כאמור ו8או לחתימת החוזה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז על ידי
המציעים הזוכים ,ו8או להשלמת ערבות הביצוע ו8או להשלמת הביטוחים כנדרש במכרז ו8או לעמידה
בהתחייבויות המציע 7מובהר כי ערבות ההשתתפות תחולט ,כפיצוי מוסכם מראש ,אם יחזור בו מציע
מהצעתו ו8או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה ,זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה
לתבוע כל סעד ו8או פיצוי נוסף7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 717.יובהר כי הצעה שלא תצורף אליה ערבות השתתפות כנדרש לעיל תיפסל על הסף ,ולא תידון כלל7
 717/עם חתימת החוזה ,יידרש המציע להפקיד בידי העירייה ערבות בנקאית לביצוע החוזה על סך של
 /1,111ש"ח (עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :ערבות הביצוע") כנדרש בחוזה7
 ./מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:
7.7/

המלצות ואישורים בדבר ניסיונו של המציע ,כאמור לעיל ,לרבות זהות הלקוחות העיקריים ,תקופת
הפעילות ,תחומי ההתמחות והעיסוק ,היקף ומהות השירותים שסופקו והמסגרות שהפעיל המציע7

7.72

פרטים על יכולת כספית ,אישור ניהול ספרי חשבונות ,דו"חות כספיים ומאזנים כספיים מבוקרים
לשנים  21/8 ,21/4ו 21/1-חתומים ומאושרים כדין על ידי רואה חשבון מוסמך7

7.73

אישור8תדפיס מרשם העמותות ,רשם ההקדשות או רשם החברות ,לפי העניין ,על אופן ההתאגדות של
המציע7

7.74

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו/1.1-
בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע7

7.78

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף במועד האחרון להגשת ההצעות7

7.71

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע7

7.7.

הצהרת והצעת המציע למכרז בנוסח המצורף בטופס 72

7.7/

כתב ערבות להשתתפות שהוצא על ידי בנק בישראל או חברת ביטוח המוכרת על פי דין בנוסח המצורף
בטופס 71

7.71

פירוט מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם בהתאם לנוסח המצורף כטופס 73

 7.7/1פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע בהתאם לנוסח המצורף בטופס 74
 7.7//אישור משרד הרווחה בנוסח המצורף בטופס 75
 7.7/2תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצורף בטופס 76
 7.7/3תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף בטופס 7/
 7.7/4תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה בנוסח המצורף בטופס 70
 7.7/8תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות בנוסח המצורף בטופס 79
 7.7/1תצהיר ערוך וחתום כדין בנוסח המפורט בטופס  28בדבר עמידתו של המציע ו8או מי מטעמו ,בדרישות
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א7211/-
 7.7/.פרטי עובדיו של המציע בהתאם לנוסח המפורט בטופס 722
 7.7//תיאור הפרמטרים הרלוונטיים למציע מתוך מדדי האיכות שבטופס  ,21בצירוף אסמכתאות7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 .0הגשת הצעות
 7/7/קבלת מסמכי המכרז :בחוברת המכרז ניתן לעיין גם ללא תשלום במשרדי העירייה ,ולרכושם לשם
הגשת הצעה ,תמורת ( ₪ 811אשר לא יוחזרו ,בכל מקרה)7
 7/72אופן הכנת ההצעה:
 7/727/את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי החוברת שנרכשה מהעירייה (גם אם תעמיד העירייה
לרשות המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ) 7חל איסור לפרק את חוברת המכרז
שנרכשה 7לעירייה שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה7
 7/7272על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים ,וכן
לחתום (בחתימה וחותמת) בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז7
 7/7273על ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע בלבד7
 7/7274על המציע לחתום בחתימה ובחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ,לרבות בכל
עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך7
 7/7278אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא 7כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את
העירייה ועלול להביא לפסילת ההצעה7
 7/7271מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד7
 7/73מועד ואופן הגשת הצעות:
 7/737/את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט לעיל ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז פומבי מס'
 7"1/821/.את מעטפת ההצעה יש למסור לגב' דורית אליטוב ,במסירה ידנית בלבד ,ולהכניסה
לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום  21787/.בשעה 7/2:11
 7/7372הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל7
 7/7373משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה7
 7/7374העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז7
 7/74תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  ,217/7/.והעירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים
להאריך את תוקפה של ההצעה ככל הנדרש ,על ידי מתן הודעה בכתב למציעים7
 .9אופן בדיקת ההצעה במכרז
 717/העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם ויתור
שכזה לא יגרום נזק לעירייה ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים7
 7172כל הצעה שתימצא כשרה ועומדת בתנאי הסף ,תדורג על ידי ועדה מקצועית המורכבת משלושה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

01
מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

נציגים :נציג אגף החינוך ,נציג אגף הרווחה ומנכ"ל העירייה 7ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה
הטובה ביותר הינה ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר 7הניקוד ייקבע על פי אמות המידה,
המהוותת /11%איכות ,בהתאם לפרמטרים המפורטים בטופס 721
 7173עבור כל אחד ממוסדות החינוך המפורטים בסעיף  , 1.1הוועדה תמליץ לוועדת המכרזים של העירייה
על מציע אחד המומלץ לזכייה ,על פי אמות המידה הקבועות בטופס  21ועל פי כלל הוראות המכרז7
 7174העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודות
מושא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה
ההצעה שזכתה בניקוד הגבוה ביותר7
 7178בין יתר שיקוליה רשאית העירייה לשקול את ניסיונו של המציע בתחום העבודות הנדרשות ,את
ניסיונה הקודם עם המציע וכן המלצות שתקבל על המציע ,לרבות ניסיון קודם של רשויות אחרות7
7171

למען הסר ספק יובהר כי העירייה רשאית להביא בעניין שיקוליה את המידע שיובא לידיעתה
מהמרשם הפלילי ,וכי במסגרת סמכותה זו רשאית העירייה לפסול הצעה של מציע במכרז על פי מידע
כאמור 7הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו8או על מנהליו של תאגיד ו8או בעלי השליטה בו7

 717.העירייה רשאית לפסול:
 717.7/הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה7
 717.72הצעה של מציע שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו8או בלתי מוצלח עמו7
 717.73הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו8או המלצות שליליות7
 717.74אין באמור לעיל משום רשימה סגורה.
 717/ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע ו8או לכל צד שלישי (לרבות נותני אישורים
וממליצים) על מנת לברר פרטים הנוגעים למציע ולהצעתו ,הכל לפי ראות עיניה7
 .28הבהרות ושינויים
 7/17/העירייה רשאית  ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו8או לשלוח
למשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו8או מידע נוסף ו8או דרישות או הוראות
נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על פי דרישת
הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המשתתפים7
 7/172אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו8או אי התאמות ו8או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב לעירייה ,עד ליום  22787/.לגב' אסנת נעמי
כהן במייל7cosnat@betar-illit.muni.il :
 7/173תשובות ,ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,תשלחנה בכתב לכל המשתתפים
במכרז 7מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את
מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם 7השאלות והתשובות תישלחנה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה בדוא"ל או בפקס7
 7/174אין באמור לעיל כדי לחייב את העירייה להתייחס לכל פניה ופניה 7בכל עת שהעירייה לא תתייחס
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לפניה ייחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  8השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו7
 7/178למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי העירייה אינה אחראית לכל פירוש ו8או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את
העירייה  7בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר
האמור במסמכי ההבהרות 7במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור
בהבהרה המאוחרת יותר7
 .22הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 7//7/בכל מקרה של שינוי ו8או השמטה ו8או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו8או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו8או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית העירייה:
 7//7/7/לפסול את הצעת המציע למכרז7
 7//7/72לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן7
 7//7/73לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד7
 7//7/74לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר
ההצעה ו8או פרט מהותי בה7
 7//72ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של העירייה 7אם תחליט העירייה לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  11.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית העירייה לפסול
את ההצעה ו8או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע7
 7//73למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו8או שינויים ו8או תוספות על ידי המציע ,המהווים
שינוי ממסמכי המכרז ו8או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז ללא השינוי האמור7
 .21הוראות שונות
 7/27/למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה
שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז והחוזה ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה
והכוללת עבור כל מרכיבי השירותים ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח
בחשבון מרכיב ממרכיבי השירותים7
 7/272הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים מושא המכרז ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז והחוזה7
 7/273הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו8או הנתונים ו8או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי העירייה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי לעירייה ו8או מי
מטעמה לא תהיה כל אחריות ו8או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו8או פרטים ו8או מצגים אלו7
 7/274למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

02
מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

 .23הודעה לזוכה והתקשרות
 7/37/העירייה תודיע לזוכים ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז7
 7/372תוך חמישה ( )8ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהעירייה הודיעה עליו לזוכה
בכתב ,ימציא הזוכה לעירייה את המסמכים הבאים:
 7/3727/שלושה ( )3עותקים של החוזה בחתימת מקור7
 7/37272ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח א' לחוזה7
 7/37273אישור עריכת הביטוחים (נספח ב' לחוזה) כשהוא חתום על ידי מבטחו ללא כל שינוי או
הוספה בו7
 7/37274כל מסמך אחר שתדרוש העירייה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו7
 7/373העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם הזוכים במכרז לאחר זכייתם
וטרם חתימת החוזים7
 7/374לא חתם זוכה על החוזה ו8או לא המציא את ערבות הביצוע ו8או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך
הזמן שנדרש – רשאית העירייה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו 7בעקבות כך ,תהיה רשאית
העירייה לפנות למציע הבא בתור וכן הלאה7
 .24הודעה לנדחים
העירייה תודיע ,במכתב ,בפקס ,או בדוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם
במכרז 7ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות7
 .25כשירים שניים
 7/87/העירייה תהא רשאית לבחור כשירים שניים ,אשר מתחייבים להתקשר עם העירייה על פי תנאי המכרז
והחוזה ,בכל מקרה בו ההתקשרות עם המציע הזוכה ביחס למוסד חינוכי מסוים לא תצא לפועל ו8או
תופסק מכל סיבה שהיא (להלן" :כשיר שני")7
 7/872הודעה למציע במכרז על בחירתו ככשיר שני תימסר במקביל להודעה למציע הזוכה על זכייתו ,והכשיר
השני מתחייב להאריך את תוקף הצעתו במכרז ואת ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתו לשלושה
חודשים נוספים החל ממועד קבלת ההודעה על בחירתו ככשיר שני7
 7/873בכל מקרה בו לא יוכל מציע זוכה וכשיר שני לקיים את תנאי המכרז והחוזה מכל סיבה שהיא תהא
רשאית העירייה לפנות למשתתפים לפי סדר דירוג הצעתם בכדי להתקשר איתם על פי הצעתם במכרז
ותנאי סעיף זה יחולו עליהם בהתאמה7
 .26שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה 7מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים לשם הכנת הצעותיהם
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והגשתן  ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא
לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה 7אין משתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו8או להעבירם לצד ג' כלשהו
ו8או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת7
 .2/תנאים כלליים
 7/.7/הדין החל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת 7ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות7
 7/.72תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים7
 7/.73הוראה מטיבה
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה המטיבה עם
העירייה ,לפי פירושה של העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי7
 7/.74הוצאות ההשתתפות בהליך
המשתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהעירייה בגין הוצאות
אלה7

_____________________
עיריית ביתר עילית
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טופס 2
הצהרת והצעת המציע למכרז
לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :הצהרת והצעת המציע למכרז פומבי מס' 807182/

7/

אנו הח"מ ,מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,הוסברו לנו כל דרישות העירייה ביחס לחוזה
מושא המכרז ,וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו8או העשויים להשפיע על הצעתנו,
הגשנו הצעה זו7

72

73

הצעתנו מתייחסת למוסדות החינוך הבאים המצויים בכתובות הבאות בביתר עילית (יש לסמן מוסד אחד
לפחות):


רח' אהל שרה ( //גילאי 7)2/-.



רח' צדקה8לובאוויטש  3ורח' כנסת מרדכי ( /1גילאי 7).-3



רח' הרב ש"ך ( 2/גילאי 7)2/-3

אנו מתחייבים ,כי אם העירייה תקבל את הצעתנו ,נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך  8ימים מיום
שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו ,נמציא את הערבות הביצוע ,כאמור בחוזה ,ואת כל יתר המסמכים
שעלינו להמציא על פי מסמכי המכרז בתוך המועד האמור7

74

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו8או תביעה ו8או דרישה בקשר עם עיכובים
במועד תחילת השירותים ו8או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בעירייה ובין אם לאו 7כן אנו
מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא תהא לנו כל טענה ו8או תביעה ו8או דרישה במקרה של ביטול המכרז
מכל סיבה שהיא ,ו8או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא7

78

ידוע לנו כי ביחס לכל מוסד חינוך העירייה תבחר אך ורק במציע זוכה אחד ,אך יחד עם זאת ,העירייה
רשאית לבחור מציע אחד כזוכה במספר מוסדות חינוך או כולם ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ולהוראות המכרז 7למען הסר ספק ,אנו מצהירים ,כי ידוע לנו  ,שהעירייה אינה מחויבת לקבל כל הצעה
שהיא ,לרבות ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו8או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה 7כן אנו מצהירים ,כי ידוע לנו ,שכל
ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך
והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלינו
בלבד במלואן ,ולא תהיה לנו כל טענה ו8או דרישה ו8או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי
העירייה7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

05
מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

71

ידוע לנו ,כי ביצוע השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות
ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה
קפדנית על הוראות כל דין7

7.

להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך  ,₪ 8,111על
פי הנוסח המצורף בטופס  1למסמכי המכרז 7ידוע לנו ,כי אם לא נקיים את התחייבויותינו ,תהא העירייה
רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש7

7/

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל ,כולן או מקצתן ,נאבד את
זכותנו לבצע את השירותים מושא המכרז ,והעירייה תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות שמצורפת
להצעתנו זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים מושא הצעתנו ,והכל כמפורט במסמכי המכרז7
כן ידוע לנו שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב
הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז7

71

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי ככל שנזכה ,תשלום התמורה מותנה בביצוע השירותים בפועל ובכפוף לדיווח
מדי חודש על השירותים שבוצעו ,וידוע לי שהתמורה שתשולם הינה בהתאם לתעריפי משרד הרווחה ,כפי
שיעודכנו מעת לעת ,וגובה התקציב השנתי לא יעלה על גובה התקציב שיקבע על ידי משרד הרווחה 7עוד אנו
מצהירים כי ידוע לנו שהעברת התמורה מותנית בתקצוב משרד הרווחה ,וככל שמשרד הרווחה יפסיק את
התקצוב מכל סיבה שהיא ,העירייה תהיה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות ואף להפסיקה ולא תהיה
לנו כל טענה ו8או תביעה ו8או דרישה לעירייה בשל כך7
שם המציע_______________ :
_______________
טלפון:
_______________
פקס:
_______________
דוא"ל:
_______________
כתובת:
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת _____________
אישור עו"ד

אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ת7ז ,____________7וה"ה ___________________ ת7ז______________ 7
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע ______________ולחייב אותו7
__________________________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

טופס 1
נוסח כתב ערבות להשתתפות
תאריך ________________
לכבוד
עיריית ביתר עילית
כתב ערבות מס'___________
 7/הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 8111חמשת אלפים שקלים
חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ______________ (להלן" :המציע")
בקשר עם מכרז פומבי מס'  ,807182/של עיריית ביתר עילית7
 72אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה
למדד כמפורט בסעיף  3להלן ,וזאת מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת המציע ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות
בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  3להלן7
בערבות זו:
73
משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה
"מדד המחירים לצרכן" -
המרכזית לסטטיסטיקה ו8או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל מדד
אחר שיתפרסם במקומו7
"מדד הבסיס" -

74
78
71
7.
7/

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  /4לחודש אפריל בגין חודש
מרץ שנת 721/.

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום
"המדד החדש" -
הערבות7
אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש שונה
"הפרשי הצמדה למדד" -
ממדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם
לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס7
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין ,והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב
במכתב הדרישה ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות7
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  217/7/.ועד בכלל7
ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה 7אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל
שהיא7
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה מטה ,וצריכה
להגיע לסניפנו עד ליום 7217/7/.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה7
בכבוד רב,
בנק:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

טופס 3
אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

אני הח"מ  ,עו"ד 8רו''ח _________________________ ,מ7ר ____________
כעו"ד  8רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם

ת 7ז7

שם

ת 7ז7

שם

ת 7ז7

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו7
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד7

תאריך

עו"ד  8רו"ח

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

טופס 4
פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע

לצורך פירוט העמידה בתנאי הסף יפרט המציע את ניסיונו בדבר הפעלת שירותים עבור ילדים ומתבגרים בין
הגילאים  2/-3המוגדרים כבעלי מש"ה (נדרש ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות,
7)21/1-21/2
אני הח"מ ______________ מורשה חתימה מטעם ______________
כדלקמן:

(להלן" :המציע") מצהיר בזאת

למציע ותק של ________ שנים בתחום השירותים מושא המכרז7
המציע בעל ניסיון של _________ שנים ,במתן שירותי ______________ ,להלן פירוט הגופים עבורם ביצע
שירותים אלו:

שם הרשות עבורה
התקיימה הפעילות

שנות הפעלת
הפעילות

תיאור הפעילות – יש לציין מפורשות את
כמות הילדים שהשתתפו בפעילות ,טווח
הגילאים ,מה כללה הפעילות ,והאם מדובר
בילדים בעלי מש"ה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

איש קשר

09
מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

הערה:
לטבלה יש לצרף אישורים מהגופים עבורם ניתנו השירותים ,היקפם ,מועד ביצועם והמלצות ,ככל שישנם7
בכבוד רב,
____________________
שם מלא

_______________________
תפקיד

____________________________
כתובת

______________
חתימה וחותמת

_______________________
טלפון

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

טופס 5
אישור משרד הרווחה
לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :מכרז פומבי מס'  807182/להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים
שאובחנו כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי  12-3המתגוררים בביתר עילית

הנני _____________ ,מפקח מחוזי במחוז ____________ במשרד הרווחה ,לאשר בזאת לבקשת
______________ (המציע) כדלקמן:
בשנים _______________ _____________ ,הפעיל המציע ____ שירותים מושא המכרז שבנדון  8מסגרות
רווחה בין השנים ____________ ברצף7
השירותים  8מסגרות הרווחה הופעלו בישובים הבאים7_______________ ,_______________ :
השירותים כאמור  8מסגרות הרווחה נתנו שירות לילדים בין הגילאים  2/-3אשר אובחנו כבעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית7

בכבוד רב,
__________________________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

טופס 6
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע)
אני הח" מ ______________,ת7ז ______________ 7לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 7/הנני משמש כ ________________ (תפקיד) ב_______________________ (שם המציע)7
 72הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע7
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה7
*"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו7/1.1-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 731.10.02
*** "עבירה " – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז /1/.-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 7/11/-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק7
 74יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( /11/ -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע7
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן7
 78למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה ( – )/המציע מעסיק פחות מ /11-עובדים7
חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן 7במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ()2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן7
 71למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  31ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה התקשרות
כאמור)7
 7.הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת7
____________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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-------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ7ר __________ 7מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת7ז ,____________ 7ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו7
___________________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס /
תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
אני ___________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ __________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 7/הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  8קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס'  1/821/.ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה
ו8או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה7
 72הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו8או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים7
 73הנני מתחייב כי המציע יודיע לעירייה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב
של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים7
 74הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינו
ו8או מי מטעמו ו8או ענייני צד שלישי7
 78הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש לעירייה על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות העירייה
בעניין 7העירייה רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד
עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 71לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של העירייה בקשר עם מניעת
ניגוד עניינים7
 7.ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי העירייה מהווה הפרה יסודית של החוזה מושא מכרז פומבי מס' 71/821/.
 7/מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד
עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים7

ולראיה באתי על החתום:

_______________________
שם

______________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע8ה בפני מר8גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו8ה באמצעות ת7ז 7מס' ___________  8המוכר8ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו8ה כי עליו8ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י8תעשה כן י8תהיה צפוי8ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר8ה נכונות הצהרתו8ה לעיל וחתם8מה עליה בפני7
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 0
תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא8ת ת"ז מס' ____________ מורשה8ית חתימה מטעם ______________
מס' זיהוי8ח7פ(_________7להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 7/המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי המציע לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המציע ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור7
 72המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף /
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות מושא מכרז זה7
 73המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה על ידי מפקח שמונה לפי סעיף 8
לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,/1/8-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ,וכן לא הורשעו
בעבירה לפי חוק שכר המינימום ,התשמ"ז /1/.-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים
או יותר ,כי חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון7
 74המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה7
 78המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים7
 71ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה – אך במועדים שונים – נחשבים לקנסות שונים7
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,/111-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם7
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי
וכי תוכן הצהרתי אמת7
תאריך____________________

שם המצהיר +חתימה ____________________________
אישור

אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי המציע __________________ רשומה בישראל על פי דין
וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע7
כמו כן אני מאשר 8ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב_________
ה"ה מס' זהות______________ 8המוכר לי אי שית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו7
_________________
תאריך

__________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 9
תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר8גב __________ נושא8ת ת"ז מס'_______________ מורשה8ית חתימה מטעם ____________
מס' זיהוי8ח7פ( ____________ 7להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי8ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר8ה ומתחייב8ת בזאת ובכתב כדלקמן:
7/

הוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס'  1/82/1.של עיריית
ביתר עילית7

72

הריני להצהיר כדלקמן:
727/

המציע ו8או בעל זיקה אליו לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב;/182-
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; פקודת המכס [נוסח חדש]; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;/1.8-חוק
הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;/1./-סעיפים  211עד  3/3 ,21.עד 31/ 38/ ,313א31/-ד  4/4 ,עד 43/
וסימן ה' לחוק העונשין ,התשל"ז ,/1..-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ"א 7/1//-
או (מחק את המיותר)

7272

73

המציע ו8או בעל זיקה אליו הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:
____________________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות
לעיל)7

הואיל וכך ,אני נותן8ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו8או שיהיה קיים אודות המציע
ו8או בעל זיקה אליו במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א7/1//-

 74הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של העירייה עם הזוכה במכרז שבנדון7
לעניין זה -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )/חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א 7בעל השליטה בו;
ב 7חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי
פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
ג 7מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה7
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט במציע7
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א7/1//-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם7
____________________

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי המציע __________________ רשומה בישראל על פי דין
וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע7
כמו כן אני מאשר\ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב_________
ה"ה מס' זהות______________ 8המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו7
_________________
תאריך

__________________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 28
הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
 7/אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ_____________ ,בעמותת___________
(להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א 211/-והתקנות לפיו (להלן" :החוק") ,חל עלי כנותן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס' 1/821/.
של עיריית ביתר עילית7
 72הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,חל על המציע איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק 7אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי
הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק8המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת7ז 7של הבגיר,
והכל בהתאם לחוק7
 73הנני מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם
המבצע עבודה (כהגדרתה בחוק) במוסד החינוכי מטעם המציע ,לרבות באמצעות קבלן כוח אדם ,כמתחייב
מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש7
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת7
____________
חתימת המצהיר
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ7ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי
את מר ______________ נושא ת7ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו7
תאריך___________ :
_____________________ ,עו"ד
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את עמותת _______________ המשתתפת מכרז פומבי מס'
 1/821/.של עיריית ביתר עילית בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין7
_____________________ ,עו"ד

תאריך____________ :

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 22
פרטי העובדים
אני הח"מ ______________ מורשה חתימה מטעם עמותת ______________ (להלן" :המפעיל") מצהיר בזאת
כדלקמן:
למפעיל___ עובדים ,כמפורט להלן:
שם העובד

תפקיד

ותק במקצוע

ותק אצל
המפעיל

הערות

הריני מתחייב כי הפרטים המפורטים לעיל הינם נכונים ומדויקים7

____________
תאריך

_______________
חתימת המפעיל

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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טופס 21
טבלת מדדים לשקלול הצעות המציעים
מדדים

ניקוד

7/

ניסיון בהפעלת תוכניות מושא מכרז זה ניקוד מקסימאלי 18 :נקודות
לאוכלוסיית מש"ה מעבר לנדרש
בתנאי הסף (מספר שנות ניסיון ומספר בגין ניסיון של שנתיים עד ארבע שנים – יינתנו 8
נקודות7
חניכים)
בגין ניסיון של מעל ארבע שנים – יינתנו /1
נקודות7
בגין ניסיון של עבודה עם למעלה מ 81-ועד ל/11-
חניכים – יינתנו  8נקודות7
בגין ניסיון של עבודה עם למעלה מ /11-חניכים
– יינתנו  /1נקודות7

72

כוח אדם מוסמך שיוצג מעבר לנדרש
בהוראת תע"ס ( /4724מנהל8רכז בעל
מיוחד,
בחינוך
אקדמי
תואר
מטפל8מדריך מוסמך ,מטפל8מדריך
בעל ניסיון מעבר לדרישת הניסיון

ניקוד מקסימאלי 15 :נקודות
מנהל8רכז בעל תואר אקדמי בחינוך מיוחד – 8
נקודות7
מטפל 8מדריך מוסמך –  8נקודות7
מדריכים8מטפלים מעבר לדרישה בתע"ס – 8

בתע"ס ,הדרכה לצוות ,השתלמויות
לצוות)

נקודות7
הדרכה מקצועית קבועה לצוות אחת לשבועיים
לפחות –  8נקודות7
השתלמויות לצוות לפחות פעמיים בשנה – 8
נקודות7
(בהתאם לטופס )//

ככל שהמציע יציג מעל אדם אחד עבור
הפונקציה הרלוונטית ,יקבל  8נקודות
בסה"כ עבור אותה פונקציה 7לדוגמא,
המציע יכול להציג עוד  3מטפלים
מעבר לנדרש במסמך ג' ,ובכל מקרה
יקבל ניקוד של  8נקודות עבור פונקציה
זו 7ובכל מקרה ,הניקוד המקסימאלי
בגין אמת מידה זו הינו  28נקודות7
74

ניסיון בהפעלת תוכניות מושא מכרז זה ניקוד מקסימאלי 18 :נקודות
לאוכלוסית מש"ה במגזר החרדי
בגין ניסיון של שנה עד שנתיים –  .נקודות7
בגין ניסיון של מעל לשנתיים –  21נקודות7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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78

הפעלת תוכניות חברתיות שונות
ומגוונות עבור האוכלוסיה המיועדת
כגון :טיולים ,הצגות ,הפעלת קבוצות,
חוגי העשרה בתוך המבנה ומחוצה לו7
לצורך כך ,יפרט המציע את האופן בו
יפעיל את התוכניות7

71

טיפולים פרא-רפואיים שונים ומגוונים ניקוד מקסימאלי 25 :נקודות
בהיקפם ,כגון :פיזיותרפיה ,מרפא בגין טיפול אחד בשבוע –  8נקודות7
בעיסוק – וזאת מעבר לשעות בגין שני טיפולים בשבוע –  /1נקודות7
הממומנות על ידי משרד החינוך7
בגין שלושה טיפולים בשבוע –  /8נקודות7

ניקוד מקסימאלי 18 :נקודות
בגין שתי פעילויות שונות בחודש –  8נקודות7
בגין שלוש פעילויות שונות בחודש –  /1נקודות7
בגין ארבע פעילויות שונות בחודש –  /8נקודות7
בגין חמש פעילויות שונות בחודש –  21נקודות7

סה"כ ניקוד איכות 288 :נקודות

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מסמך ב'
חוזה
שנערך ונחתם ב ___________ ביום ______ לחודש _________ תשע"ז
ביום ______ לחודש _________ 21/.

בין:

עיריית ביתר עלית
באמצעות חבריה המוסמכים לחתום שמה
___________________ ת 7ז______________ 7
___________________ ת 7ז______________ 7
(להלן" :העירייה")

מצד אחד
ל ב י ן:

_______________________
עמותה8חברה 8חל"צ רשומה מס' _________
(להלן" :המפעיל")

מצד שני
הואיל:

והמפעיל הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות רווחה ;

והואיל:

והעירייה מעוניינת בקבלת השירותים הניתנים לרווחת האוכלוסייה הנזקקת לכך בביתר עילית;

והואיל:

והעירייה מעוניינת בביצוע השירותים כמפורט בחוזה זה באופן ,במועדים ובתנאים האמורים
בחוזה7

והואיל:

והמפעיל זכה במכרז פומבי מס'  1/821/.להפעלת תוכנית יום שהות ארוך בשעות שלאחר שעות
הלימודים עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית (להלן :
"המכרז") ,בהתייחס למוסד החינוכי ______________________ :וקיבל את אישור ועדת
המכרזים בהחלטה מס' __________ מיום ____________;

והואיל:

והמפעיל מעוניין בביצוע השירותים עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע ,הכישורים ,הכלים ,כוח

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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האדם הנדרש והמיומנות לכך;
והואיל:

ושני הצדדים נתנו הסכמתם שהמפעיל יבצע עבור העירייה שירותים שלא במסגרת יחסי עבודה
הנוהגים בין עובד למעביד;

והואיל:

והמפעיל מעוניין להעניק את השירותים בהתאם לתנאי המכרז ,חוזה זה ונספחיו ,וידוע לו והוא
מסכים לכך שיקבל את התמורה בגין הפעלת השירותים אך ורק מהכספים שישולמו בפועל לעירייה
על ידי משרד הרווחה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.2

.1

מבוא וכותרות
7/7/

המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו7

7/72

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו7

נספחים
מסמכי המכרז והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א' נוסח כתב ערבות לביצוע
נספח ב' אישור עריכת הביטוחים
מסמך ג' תנאי השירותים הנדרשים

.3

הצהרות המפעיל
737/

המפעיל מתחייב ליתן לעירייה שירותים לטיפול בילדים ובמתבגרים ,כמפורט במסמך ג' למסמכי
המכרז (להלן" :השירותים")7

7372

המפעיל מצהיר בזאת ,כי הנו בעל מומחיות ,ניסיון ויכולת מקצועית מתאימים לספק את
השירותים וכן הוא מצהיר ומתחייב כי הינו מוסמך ומורשה לספק את השירותים בהתאם לכל דין,
וכי ימשיך להחזיק בכל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים ,שלו ושל עובדיו ,הנדרשים על פי דין
למתן השירותים במשך כל תקופת חוזה זה ,וכן כי יש לו את האמצעים ואת הביטוחים הנדרשים
על מנת לספק לעירייה את השירותים כמפורט בחוזה זה על נספחיו 7מוסכם בזאת ,כי השגת כל
הביטוחים ,ההיתרים ,הרישיונות וכיו"ב יהיו באחריות המפעיל ועל חשבונו בלבד7

7373

המפעיל וצוות העובדים מטעמו מתחייבים להקדיש את מרצם ,ניסיונם וכושר עבודתם ,לעשות את
מיטב מאמציהם ולהפעיל את מלוא כישוריהם לספק את השירותים מושא חוזה זה7

7374

המפעיל מתחייב לשאת באחריות הבלעדית לביצוע השירותים ולאיכותם7

7378

המפעיל מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי העירייה ו8או מי מהקשורים עמה ,ולא לעשות כל מעשה או
פעולה העלולים להזיק לה ולשמה הטוב7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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7371

המפעיל מתחייב לקיים ,לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות העירייה ו8או מי מטעמו ,כפי שיינתנו מעת
לעת ,ובכלל זאת ,הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם7

737.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המפעיל מתחייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בתע"ס לרבות
אך לא רק ,הציוד הנדרש ,הצוות המקצועי ,כמות כוח אדם ,נהלים ,מועדי הפעילויות וכל הוראה
אחרת 7מובהר בזאת כי המפעיל מתחייב להתעדכן אחר הוראות התע"ס ככל שישתנו מעת לעת
וליישמן במסגרת מתן השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות7

737/

המפעיל מתחייב לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות או כרוכות בהם ,לפי מיטב הנוהג
המקצועי ,במומחיות ,במקצועיות ובדיוק הדרושים לפי כל דין ולשביעות רצון העירייה 7המפעיל
יבטח את עובדיו ,את הילדים ואת המבקרים הנמצאים בשעות הפעילות בביטוח מתאים7

7371

המפעיל מתחייב לעמוד בכל כללי הבטיחות הנדרשים בהתאם להנחיות קצין הבטיחות של
העירייה7

737/1

המפעיל יהיה כפוף להנחיות אגף הרווחה בעירייה7

 737//המפעיל מתחייב להמציא לעירייה כל מידע הקשור לביצוע השירותים מיד עם פניית העירייה אליו7
 737/2המפעיל מצהיר ,כי לא חלה עליו כל מניעה (הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה) ליתן לעירייה את
השירותים על פי חוזה זה7
 737/3המפעיל מצהיר ,כי בידיו ,ובידי כל הגורמים שיפעלו מטעמו במסגרת מתן השירותים ,כל
האישורים ,הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך מתן השירותים7
 737/4המפעיל מתחייב להקפיד ולמלא אחר הוראות כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של כל
הרשויות הנוגעות בדבר בקשר עם מתן השירותים לרבות כל תיקון ו8או שינוי שיבוצע בהם7
 737/8המפעיל מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם אצל העירייה ,כפי שיידרש במסגרת ו8או לצורך מתן
השירותים על ידו7
 737/1המפעיל מתחייב לדווח לעירייה באופן שוטף על טיפולו במסגרת השירותים אותם מעניק לעירייה,
וכן מתחייב המפעיל לייעץ לעירייה במסגרת שירותים אלו7
 737/.המפעיל מתחייב לקבל את אישור העירייה בטרם ביצוע כל פעולה חריגה הדורשת את אישור
העירייה7
 737//המפעיל מתחייב לנהל את פעילויותיו לבנים ולבנות בנפרד ולמלא כל הוראה הלכתית אשר תינתן
על ידי רבני העיר7
.4

תקופת ההתקשרות וביטול החוזה
747/

תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים הינה לתקופה של  24חודשים ,כאשר נתונה לעירייה
האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של  /2חודשים כל אחת (תקופת
האופציה) ועד לתקופה כוללת של  8שנים ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונית (להלן" :תקופת
ההתקשרות")7

7472

למרות האמור לעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה,

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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על דרך של משלוח הודעה בכתב למפעיל ,גם לפני תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא,
לרבות אך לא רק:
 74727/העיריה התרתה במפעיל ו8או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידו כולם או
מקצתם אינם לשביעות רצונה ,והמפעיל ל א נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים
לשיפור מתן השירותים;
 747272חריגתו של המפעיל מכללי ודרישות התע"ס;
 747273הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  /4יום
ממועד ביצועם;
 747274הוגשה נגד המפעיל התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או
חלקים ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל;
 747278הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה ו8או כי המפעיל עובד
ו8או מעסיק עובדים ללא היתרים;
 747271כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המפעיל או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או
הציע או קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו;
 74727.נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד המפעיל ו8או נגד מי ממנהליו;
 74727/התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהמפעיל לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר ,לדעת העירייה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמה;
 747271צורכי האוכלסיה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של העירייה ו8או מגבלות תקציביות
ו8או שינוי מדיניות הרווחה ו8או פרסום מכרז חדש 7הודעה בכתב לפי סעיף קטן זה ,סעיף
קטן  ,4.2.9תינתן למפעיל  11יום מראש7
7473

למפעיל לא תהיינה טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי העירייה ,לרבות פיצויים בשל שימוש
העירייה בזכותה לבטל את החוזה כאמור לעיל ,ובלבד ששילמה למפעיל את התמורה המגיעה לו
עד ליום ביטול החוזה ,בכפוף לתמורה הקבועה בחוזה ,בקיזוז הנזקים שנגרמו לעירייה כתוצאה
מהפסקת ההתקשרות ו8או כתוצאה מנזקים אחרים שנגרמו לה77

7474

הפר המפעיל תנאי מתנאי מחוזה זה ,ובכלל זה ,לא עמד במילוי התחייבויותיו בטבלת המדדים
שהגיש בהצעתו (טופס  ,)21רשאית העירייה לשלוח למפעיל הודעת ביטול חוזה באופן מיידי,
ובלבד שניתנה לו על כך התראה של  .ימים מראש ,והמפעיל לא תיקן את ההפרה תוך  .ימים7
האמור בסעיף זה אינו גורע מזכות כל צד על פי דין7

7478

.5

ביטלה העירייה את החוזה ,מכל סיבה שהיא ,ולמרות שנשלחה אל המפעיל הודעה על כך בכתב,
מתחייב המפעיל ,אם יידרש לכך על ידי העירייה ,להמשיך ולהפעיל את התוכנית להבטחת רצף
טיפולי ל 11-ימים נוספים7

מתן השירותים

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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787/

במסגרת חוזה זה מתחייב המפעיל לספק לעירייה שירות כדלהלן :הפעלת מרכז שהות יום ארוך,
בשעות שלאחר שעות הלימודים עבור ילדים ומתבגרים עם מש"ה בגילאי _____ במוסד החינוכי:
_________ בביתר עילית7

7872

במסגרת חוזה זה יעניק המפעיל את השירותים הנדרשים עבור ילדים הלומדים באותו בית ספר
או גן כוללני (חינוך מיוחד) ,במבנה בית הספר או הגן ,והכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה,
לרבות מסמך ג' וטופס  21להצעת המפעיל7

7873

המפעיל מתחייב להעסיק כוח אדם ואנשי צוות בהתאם לדרישות משרד הרווחה כמפורט
בהוראות תע"ס ועל פי המפורט במסמך ג' ,ובכפוף לתוספת בכוח אדם כפי שפירט בהצעתו בטופס
721

7874

הצוות מטעם המפעיל יתאים לטיפול בנוער במגזר החרדי ,ויפעל בהתאם לדיני הצניעות ובהתאם
לאופייה החרדי של העיר7

7878

המפעיל יבצע את השירותים על פי חוזה זה בתיאום עם הגב' אסנת נעמי כהן ,מנהלת אגף רווחה
בעירייה או מי מטעמה7

.6

7871

המפעיל יספק את השירותים בהתאם לנהלים המקובלים בשירות הציבורי7

787.

בעת שיופסק חוזה זה מכל סיבה שהיא ,מתחייב המפעיל כי ימסור לעירייה כל חומר שבידו ,בין
מסמכים מכל סוג שהוא שהוכנו על ידו ובין כאלה שנמסרו לו7

787/

תנאי מתלה – מוסכם ומובהר בין הצדדים כי תנאי מתלה לקיום החוזה ולהתקשרות העירייה עם
המפעיל ,הינו המצאת כל האישורים הנדרשים על ידי משרד הרווחה מצד המפעיל7

המבנה
717/

לצורך מתן השירותים מתחייבת תאפשר העירייה למפעיל לעשות שימוש במבני המוסד החינוכי או
בחלק מהם ,לפי הגדרת העירייה (להלן" :המבנה") בשעות מתן השירותים בלבד ,ובמהלך תקופת
ההתקשרות בלבד7

7172

אין ברשות הנ"ל הניתנת למפעיל כדי להעניק לו כל זכות במבנה7

7173

המפעיל יישא בכל העלויות וההוצאות הכרוכות באחזקה השוטפת של המבנה בשעות פעילותו
במקום ,לפי קביעת העירייה (תיקוני מבנה ותשתית ,גינון ,חשמל ,מיסים ,טלפון עם חיבור ADSL
וכיו"ב)7

 ./היעדר יחסי עובד-מעביד
7.7/

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה ,יפעל המפעיל כקבלן עצמאי על כל הנובע והמשתמע
מכך ,ולא יתקיימו בין הצדדים או בין המפעיל ו8או עובדיו לבין העירייה יחסי עובד-מעביד ,וכל
זכות של העירייה להורות ,לפקח ,או להדריך את המפעיל ו8או את עובדיו בביצוע חוזה זה לא
תפורש כיוצרת יחסי עובד-מעביד7

7.72

המפעיל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום ,שיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו7
7.73

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,
שלמרות האמור בסעיפים  7.1ו 7.2-לעיל בכל זאת התקיימו בין המפעיל ו8או מי מעובדיו לעירייה
יחסי עובד -מעביד ,תחשב התמורה שיקבל המפעיל מהעירייה ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג
שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין
פיצויים ותגמולים ,דמי הבראה ,נסיעות ,דמי חופשה שנתית וכיו"ב ,והעירייה לא תישא בכל
תשלום נוסף בגין אלו7

7.74

בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי המפעיל ישפה את העירייה בגין כל הוצאה ו8או נזק שיגרמו לו
כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי המפעיל ,לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות ,שיוצאו
על ידי העירייה בהקשר ולצורך תביעה כאמור 7למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העירייה תהא
זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה למפעיל על פי חוזה זה7

7.78

המפעיל ידאג לכך כי כל עובד בשירותו יחתום על אישור ,כי לא קיימים בינו ובין העיריה יחסי עובד
ומעביד7

7.71

.0

המפעיל יהיה אחראי לקיומם המלא והשלם של כל חוקי ודיני העבודה החלים על עובדיו מכל מין
וסוג שהוא לרבות צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים7

אחריות
המפעיל יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר ,שייגרם
לעירייה ו8או לכל תלמיד ו8או לכל צד שלישי ו8או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המפעיל – בין
אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו8או שלוחיו ו8או כל הנתון למרותו בין במישרין ובין בעקיפין,
הנובע או הקשור לחוזה זה7

.9

ביטוח
717/

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו8או על פי כל דין ,המפעיל מתחייב לבצע על חשבונו
את הביטוחים הבאים ,כמפורט ב"אישור עריכת הביטוחים" המצ"ב כנספח ב' ,ולהשאירם בתוקף
לכל משך תוקפו של חוזה זה וכל הארכה שלו7
717/7/

ביטוח לכל הרכוש המובא על ידו ,במלוא ערכו על פי הנדרש מעת לעת7
הכיסוי  :אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכולל פריצה7
המפעיל רשאי שלא לבצע ביטוח זה ,אולם הוא פוטר מאחריות את העירייה בגין כל אובדן
או נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוח זה7

717/72

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות:
 4,111,111ש"ח למקרה ו 4,111,111-ש"ח לתקופה7
בפוליסה יצוין במפורש כי:
הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של תלמיד כנגד תלמיד או של תלמיד
כנגד צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות המפעיל 7הפוליסה מורחבת לכסות נזקי

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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הרעלה ממזון המסופק על ידי המפעיל7
717/73

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות:

 1,111,111ש"ח לעובד ו 21,111,111-ש"ח למקרה ולתקופה7
(מובן שעל המפעיל לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק ,עבור
העובדים)7
כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות הידועות
בשם "ביט".
7172

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו8או עירית ביתר עילית ו8או החברות הכלכליות שלה
ו8או עובדיהם" ( +סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי)7

7173

המפעיל יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל7

7174

במעמד חתימת החוזה ,המפעיל ימציא לעירייה את אישור עריכת הביטוחים חתום על ידי חברת
הביטוח שלו בנוסח המצ"ב כנספח ב' וכן ימציא אישור חדש ,לפחות  /8יום לפני תום תוקפו של כל
אישור ,כל עוד החוזה תקף7

7178

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו7

7171

המפעיל מתחייב למלא את כל דרישות והתנאות הפוליסות ,ובקרות מקרה ביטוח לפעול למימושן
של הפוליסות 7כמו כן ,המפעיל מתחייב להודיע לעירייה מיד לכשיוודא לו כי קיימות נסיבות
העלולות להוות עילה לתביעה7

717.

העירייה תבטח על חשבונה במהלך כל תקופת החוזה את מבני מוסדות החינוך ,בביטוח "אש
מורחב" כולל נזקי טבע ורעידת אדמה 7ביטוח זה יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המפעיל
ובלבד שהוא לא גרם לנזק בזדון ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה
הידועה בשם "ביט" ,העדכנית ליום תחילת הביטוח.

717/

ביטוח כלי הרכב – המפעיל יבטח את כל כלי הרכב המשמשים אותו לצורך ביצוע חוזה זה
בביטוחים הבאים:
717/7/

ביטוח חובה;

717/72

ביטוח צד שלישי רכוש;

717/73

ביטוח מקיף – המפעיל רשאי שלא לבצע ביטוח זה אך הוא פוטר את העירייה בגין כל נזק
אשר היה מכוסה לו בוצע ביטוח זה7

 .28דיווח
7/17/

המפעיל ידווח מדי חודש בחודשו לעירייה על פעילותו בחודש הקודם7

7/172

הדיווח יכלול את סוגי הפעילות ,מספר המשתתפים ,שעות הפעילויות ומקומן7

7/173

המפעיל מאשר ,כי ידוע לו שתנאי להשתתפות העירייה הינו הדיווח האמור7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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 .22התמורה
7//7/

תמורת ביצוע השירותים יקבל המפעיל תשלום חודשי על פי התעריפים הנקבעים על ידי משרד
הרווחה עבור כל ילד שהרשמתו תאושר על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הרווחה ובעירייה,
בהתאם לתעריף הקבוע בסעיף ( /2מימון) להוראת תע"ס  /4724או כל הוראה אחרת שתחליף
אותה (להלן" :התמורה") 7הדיווח ייערך מדי חודש בחודשו 7למען הסר ספק ,הרשמתו של ילד
בתוכנית הינה רק בכפוף לאישור העירייה ועם קבלת טופס השמה מאושר וחתום על ידי העירייה7
התמורה תשולם רק עבור ילדים שנקלטו בתוכנית לאחר הסדרת השתתפותם ורק עם קבלת טופס
השמה חתום כאמור לעיל7

7//72

תעריפים שאינם מופיעים במכרז זה או שאינם מאושרים על ידי משרד הרווחה לא יאושרו אלא
אם התקבלה החלטה של משרד הרווחה לאשר תעריפים אחרים ו8או נוספים 7בכלל זה ,אין כל
תוקף לתעריפים ששולמו בגין הפעלת תוכניות קודמות לפרסום מכרז זה ,ככל ששולמו7

7//73

המפעיל מתחייב לתת את השירות האמור בחוזה במסגרת התמורה עד לתום תקופת ההתקשרות7

7//74

המפעיל מתחייב לממן בעצמו את עלויות המבנה כמפורט בסעיף  6לעיל ,וכן את יתרת עלויות
השירותים ,לרבות בהתאם להתחייבויותיו על פי טופס  21למסמכי מכרז7

7//78

שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם למפעיל בגין ביצוע חוזה זה ,לא
במהלך ביצוע השירות ולא לאחר תקופת ההתקשרות7

7//71

על המפעיל לדווח לעירייה ולמשרד הרווחה על כל שינוי בהשמתו של כל ילד7

7//7.

המפעיל יעביר למשרד הרווחה קבלה  8חשבונית כדין ,וזאת תוך  /4ימים ממועד קבלת כל תשלום
ממשרד הרווחה7

7//7/

מובהר מפורשות כי התמורה מהווה מסגרת תקציבית בלבד וכי התשלום מותנה בביצוע בפועל של
השירותים הנדרשים בהתאם להצעת המפעיל במכרז 7התשלומים ישולמו אך ורק כנגד ביצוע מלא
ובפועל של התחייבויות המפעיל והמטלות שנטל על עצמו במסגרת החוזה ,ואולם בכל מקרה
העירייה לא תהא חייבת בשום תמורה נוספת מעבר לתמורה שנקבעה עבור השירותים7

7//71

עוד יובהר כי העברת התמורה מותנית באופן ישיר בתקצוב משרד הרווחה 7במקרה בו משרד
הרווחה יפסיק את התקצוב המוקצה על ידו לצורך הפעילויות מושא חוזה זה – העירייה תהא
רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה ,הכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,ולמפעיל לא יהיו טענות ו8או דרישות ו8או תביעות לעירייה בקשר לכך7

 7//7/1יובהר ויודגש כי ההיקף הכספי השנתי המקסימאלי לצורך ביצוע חוזה זה לא יעלה על גובה
התקציב השנתי של משרד הרווחה ושל העירייה7
 7//7//מובהר כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים ,וכוללת את כל ההוצאות
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים ,לרבות ציוד ,עזרי לימוד,
צילומים ,נסיעות ,כוח אדם ,הכנה והיערכות וכיו"ב7
 7//7/2המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו ,כמפורט לעיל ,אך ורק לשם ביצוע השירותים
כאמור בחוזה זה ,ולא למטרה אחרת7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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.21

ערבות ביצוע
7/27/

כבטוחה לקיום התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד חתימת חוזה
זה ערבות לביצוע ,אוטונומית ובלתי מותנית צמודת מדד בסך של ( ₪ /1,111עשרת אלפים שקלים
חדשים) שתהיה בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות 7הערבות תהיה בנוסח
כתב ערבות לביצוע המצורף בנספח א' (להלן" :ערבות הביצוע")7

7/272

ערבות הביצוע תהא מאת מוסד בנקאי או מאת חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח
והמורשית לתת ערבות7

7/273

אם תקופת ההתקשרות בין הצדדים תוארך כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לחוזה
זה ,תוארך גם תוקפה של ערבות הביצוע באופן שתהא תקפה לכל אורך ההתקשרות בין הצדדים
ועוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות7

7/274

במקרה שייפר המפעיל חוזה זה הפרה יסודית ו8או הפרה לא יסודית שלגביה נתנה העירייה ארכה
בכתב ואשר לא תוקנה בתקופת הארכה ,תהיה העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע כולה או
מקצתה ,ללא צורך לפנות לערכאות ,לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו ,לפי שיקול דעתה ,וזאת
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות המפעיל ,כפי שהצדדים צופים אותו
במועד חתימת החוזה7

7/278

היה והערבות תחולט על ידי העירייה וחוזה זה לא יבוטל ,ימציא המפעיל ערבות חדשה בתנאים
זהים לערבות שחולטה תוך  .ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות חולטה 7כל סכום שיחולט
יהפוך להיות קניינה של העירייה7

7/271

מתן הערבות דלעיל אינו פוטר את המפעיל ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי העירייה על פי
חוזה זה ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה על ידי העירייה אינה גורעת מזכות
העירייה לתבוע מהמפעיל נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי חוזה זה או על
פי דין 7אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המפעיל7

7/27.

כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות כמפורט לעיל יחולו על המפעיל7

 .23איסור הסבת החוזה
7/37/

המפעיל אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי חוזה זה ו8או למסור ו8או להעביר לאחר את
זכויותיו או חובותיו או חלק מהן ,אלא באישור מראש ובכתב של העירייה7

7/372

כל מסירה או העברה שיתיימר המפעיל לעשות בניגוד להוראות סעיף  13.1לעיל ,תהא בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף7

7/373

זכויותיו של המפעיל לפי החוזה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו7

 .24אישורים
7/47/

המפעיל כתנאי מוקדם להעברת התמורה ,מתחייב להמציא לעירייה כל אישור הנדרש על פי חוק
לצורך ביצוע תשלומים לגוף ציבורי ,כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו /1.1-וכל

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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אישור אחר הנדרש על פי חוק ו8או תקנה ו8או נוהג ו8או דין7
7/472

לא המציא המפעיל את האישורים הדרושים כאמור בתוך שבועיים ממועד חתימת החוזה ו8או
ממועד דרישת העירייה ,החוזה יהיה בטל ,והמפעיל מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו8או זכות
ו8או עילה כלפי העירייה כתוצאה מביטול החוזה7

7/473

המפעיל יהא אחראי לכך שהאישורים אותם הציג לעירייה כאמור בסעיף  ,14.1לרבות אישור
עריכת הביטוחים המצורף כנספח ב' והערבות לביצוע המצורפת כנספח א' ,יהיו בתוקף במשך כל
תקופת ההתקשרות ,לרבות בתקופת הארכת ההתקשרות ,ככל שהחוזה יוארך ,ובאם לא הציג
אותם במועד ו8או הם אינם בתוקף ,האחריות תהיה על המפעיל בלבד לחדשם כנדרש 7המפעיל לא
יהיה זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו בגין פיגור בהעברת התמורה אם היא עוכבה עקב אי המצאת
אישורים כאמור7

 .25תנאים כלליים
7/87/

כל שינוי בנוסח החוזה צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב7

7/872

לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ,ולהם בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה
והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם חוזה זה ו8או עם מתן השירותים7

7/873

אי שימוש על ידי העיריה בכל זכות מזכויותיה על פי חוזה זה ו8או על פי דין לא ייחשב בשום פנים
ואופן כוויתור מצד העיריה ,אלא אם כן נעשה בכתב7

 .26כתובות הצדדים
העיריה :עירית ביתר עלית ,רח' רבי עקיבא  ,3/ביתר עילית7
המפעיל7___________________________________ :
כל הודעה שתימסר בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  .2שעות ממועד מסירתה7
כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  24שעות ,אם שוגרה במהלך
יום העסקים הרגיל ,ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה7
ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
העיריה

_____________________
המפעיל

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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נספח א'
ערבות ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
עיריית ביתר עילית
הנדון :ערבות בנקאית מס'___________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של /1,111
ש"ח (הסכום במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש
בקשר עם חוזה שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  ,1/821/.ומילוי תנאיו7
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה7
לעניין ערבות זו ,יהיו:
"מדד הבסיס" – מדד חודש ______ שהתפרסם ב /8-לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה)7
"המדד הקובע" – המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו7
"הפרשי ההצמדה" יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד הבסיס7
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה7
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,תוך  /ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם7
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
ההצמדה7
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול7
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל7
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום ________________לא תענה7
לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת7
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא7
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
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נספח ב'
אישור עריכת הביטוחים
בס"ד ,תאריך 77……………… :
לכבוד
עירית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 3/
ביתר עילית
פקס12-8////21 :

(להלן" :העירייה")

הנדון  :אישור על עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים על פי המפורט בהמשך:
7/

שם המבוטח77………………………………………………………………………… :

72

כתובת משרדי המבוטח7……………………………………………………………… :

73

נושא ביטוח זה :הפעלת תוכנית ליום שהות ארוך עבור ילדים עם מוגבלויות7

74

תקופת הביטוח :מ  ………………… -עד …………………………

78

פירוט הביטוחים:
87/

ביטוח רכוש :כל הרכוש המובא על ידי המבוטח למוסד החינוך ,מבוטח במלוא ערכו על פי
הנדרש מעת לעת7
הכיסוי :אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה כולל פריצה7
השתתפות עצמית  ………………… :ש''ח לאירוע7
-

872

נזקי טבע
רעידת אדמה
כל נזק אחר

  8%מתגמולי הביטוח אך לא פחות מ  7777777777777777777777ש''ח לאירוע7  /1%מסכום הביטוח אך לא פחות מ  777777777777777777777ש''ח לאירוע7 777777777777777777777777777 -ש''ח לאירוע7

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של:
……………………… ש''ח ו ……………………… 7ש''ח לתקופה7
(לפחות 4,111,111 :ש''ח למקרה ו 4,111,111 -ש''ח לתקופה)7
-

הכיסוי חל בכל שטח מדינת ישראל והשטחים7
הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של תלמיד כנגד תלמיד או של תלמיד
כנגד צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות הנזכרת בסעיף  3לעיל7
הפוליסה מורחבת לכסות נזקי הרעלה ממזון המסופק על ידי המבוטח7

השתתפות עצמית  ………………… :ש''ח לאירוע7
873

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של:
………………… ש''ח לעובד ,ו ………………… -ש''ח למקרה ולתקופה7
(לפחות 1,111,111 :ש''ח לעובד ,ו 21,111,111-ש''ח למקרה ולתקופה)7
השתתפות עצמית  77……………… :ש''ח לאירוע7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות הידועות בשם
"ביט"7
71

כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו8או החברות הכלכליות
שלה ,אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם7

7.

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו8או העירייה ו8או החברות הכלכליות שלה ו 8או עובדיהם"
( +סעיף אחריות צולבת לגבי פוליסת אחריות כלפי צד שלישי)7

7/

הננו מאשרים בזאת שקיים הסדר לתשלום הפרמיות בין המבוטח לבנינו 7כמו כן ,הננו מאשרים בזאת
שבכל מקרה של צמצום ו8או ביטול הפוליסות – הצמצום ו8או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 31
יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לעירייה7

בכבוד רב,
……… 77חברה לביטוח בע"מ

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

מסמך ג'
תנאי השירותים הנדרשים
לצורך הפעלת תוכניות יום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  12-3המתגוררים בביתר עילית
בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
"העירייה" – עיריית ביתר עילית7
"המפעיל" – מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העירייה7
"ילדים ומתבגרים עם מש"ה" – ילדים בגילאי  2/-3המוכרים על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית במשרד הרווחה (ברת תפקוד סיעודי ,טיפולי או בעיות התנהגות קשות)7
"יום שהות ארוך" – מסגרת שמופעלת לאחר סיום הלימודים של משרד החינוך בביה"ס או בגן7
 .2אוכלוסיית היעד
ילדים שאובחנו על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,תשכ"ט /111-מגיל  3ועד גיל  2/בכל רמות
המש"ה -מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) למעט אוכלוסייה המוגדרת כסיעודי מורכב,
השוהים בביתם ובמשפחות אומנה ,בחלוקת למוסדות הבאים המצויים בכתובות הבאות בביתר
עילית :רח' אהל שרה ( //גילאי  ;)2/-.רח' צדקה8לובאוויטש  3ורח' כנסת מרדכי ( /1גילאי ;).-3
ורח' הרב ש"ך ( 2/גילאי 7)2/-3
 .1תיאור התוכניות
התוכניות מיועדת לילדים ומתבגרים בגילאי  2/-3עם מש"ה המתגוררים בביתר עילית ,בהתאם
לחלוקה למוסדות השונים כמפורט לעיל 7התוכניות תופעלנה בשעות שלאחר יום הלימודים בכפוף
להוראות משרד הרווחה – תע"ס7
 .3מטרת התוכניות
מסגרת העשרה ,פנאי וקידום לילדים ולמתבגרים 7סיוע למשפחה לגדל את ילדה בחיק המשפחה
והקהילה ולנהל שגרת חיים סדירה ומלאה עד כמה שניתן7
 .4מהות הפעילות
תוכניות העשרה ,פנאי ,שיקום וקידום ,פעילות חברתית הפגתית7
 .5סוג ההפעלה
א 7המפעיל יידרש להפעיל תוכניות עבור ילדים הלומדים באותו בית ספר או הגן כוללני (חינוך
מיוחד) ,שבו זכה במכרז ,הנמצאים ברחבי העיר בביתר עלית7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

ב 7המפעיל יהיה פטור מביצוע הסעות לילדים ,אלא אם ימצא כי לא ניתן להסיע את התלמידים
באמצעות אגפי החינוך הרלוונטיים או באמצעות הקבוע בחוזר מנכ"ל מיוחד מס'  42של משרד
הרווחה – הסעה נוספת (שלישית) לתלמידים מיום שהות ארוך שבבית הספר או כל נוהל אחר
שיחליף אותו (להלן" :חוזר מנכ"ל  ,)"41ככל שאכן לא יהיה ניתן להסיע את התלמידים
באמצעות אחת הדרכים הנ"ל ,המפעיל ידאג על חשבונו ובאחריותו להסעת התלמידים
מהתוכנית חזרה אל בתיהם ,בהתאם להוראות כל דין הנוגעות לכך ,לרבות חוק הסעה
בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד7/114-
 .6תוכן הפעילות
א 7פעילויות העשרה :יצירה ,אומנות ,משחקי ספורט ,משחקי חשיבה ,מחשבים ,מוסיקה ועוד7
ב 7מענה טיפולי ושיפור התפקוד האישי :קביעת תוכנית התערבות לכל ילד עם כניסתו למסגרת
שתהיה מותאמת ליכולתו ולקשייו 7תוכנית זו תקבע בתאום צוות ביה"ס  8הגן  8כל מסגרת
חינוכית אחרת אליה שייך הילד או המתבגר ותכלול בין היתר :אכילה ,רחיצה ,סדר וניקיון,
שפה ודפוסי התנהגות נורמטיביים7
ג7

הזנה :במהלך הפעילות תוגש ארוחה קלה על פי צורכי ומאפייני הילדים 7אם הילדים לא
מקבלים ארוחת צהרים בביה"ס  8בגן יספק המפעיל ארוחת צהריים7

ד 7על המפעיל לספק שירות הסעה לצורך הבאת הילדים לפעילות עם תחילתה (במידת הצורך)
והסעתם חזרה לביתם בתום הפעילות 7אם יש הסעות מטעם אגפי החינוך ו8או בכפוף לחוזר
מנכ"ל  42בעניין הסעה שלישית ,יספק המפעיל הסעה לכיוון אחד בלבד7
ה 7המפעיל ישתף את ההורים בתוכניות הטיפול7
ו7

המפעיל ינהל יומן תקשורת בו ירשום בכל יום את הפעילות של הילד7

 ./אחריות המפעיל
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו והיא תתבצע כדלקמן:
א 7התוכניות יופעלו באמצעות כוח אדם מקצועי ,בהיקף ובהכשרה שלא יפחתו מהוראות התע"ס7
ב7

הוצאות האחזקה וכל הוצאה אחרת תהיה על חשבון המפעיל 7המפעיל ידאג לתחזוקת המבנה,
מערכותיו והפעלתו על חשבונו הוא ,לרבות ביצוע תיקונים בגין נזקים שנגרמו למבנה בגין
השימוש בו ו8או תיקונים הנובעים מבלאי סביר7

ג7

המפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור פעילותיו על פי מכרז זה ויצרף אישור עריכת ביטוחים
כנדרש7

ד7

העירייה רשאית להנחות את המפעיל בנוגע להפעלת התוכניות על מנת שינתן מענה מקצועי
הולם לצרכי הילדים; לא יהיה בכך משום יצירת יחסי עובד מעביד בין העירייה למפעיל ו8או
לעובדיו ו8או לעובדים מטעמו7

ה 7המפעיל יוכל להפעיל תוכניות נוספות שלא באמצעות העירייה ,כל עוד לא יהיה בכך משום ניגוד
אינטרסים או פגיעה במילוי חובותיו לפני תנאי המכרז והחוזה ,ובלבד שפעילותו הנוספות תנוהל
במערך חשבונאי נפרד מזה של השירות מושא חוזה זה ,לרבות הוצאות אחזקה שכירות ,שכר
עבודה ,הכנסות וכו'7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

ו7

לצורך בחינת ניגוד עניינים ,המפעיל יודיע לעירייה על כל שירות נוסף כאמור לעיל7

ז7

המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע ,לרבות מידע אודות
הילדים ומשפחותיהם ,אלא לשם ביצוע תפקידו לפי החוזה ובכפוף להוראות הדין הנוגעות
לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות7

ח 7המפעיל מתחייב לאחסן תרופות בצורה אחראית ולפעול בכפוף להוראות התע"ס 7האחראיות
למתן התרופות הינה בידי המשפחה ,אולם במקרים בהם יש לתת תרופות במסגרת יום שהות
ארוך – יש צורך באישורים רפואיים עדכניים ותרופות באריזה מקורית 7התרופה תינתן על ידי
איש צוות שימונה לכך מראש7
 .0דגם כוח האדם
כוח האדם שיידרש המפעיל להעמיד מפורט בהוראות תע"ס בהתאם למסגרת הרלוונטית 7יובהר כי
באחריותו של המפעיל להתעדכן בהוראות התע"ס ולהעמיד את כוח האדם הנדרש כאמור7
 .9תהליך הפניה וקליטת ילד ומתבגר לתוכניות
הפניה למסגרת התוכניות של יום שהות ארוך ,תיעשה באמצעות אגף העירייה ברווחה ,בצירוף
המסמכים הבאים:
א 7דו"ח סוציאלי עדכני;
ב 7אבחון והחלטות ועדת אבחון אחרונות;
ג7

דו"ח רפואי עדכני;

ד 7דו"ח תפקוד מבית הספר;
ה 7תוכנית לימודית אישית ,במידת הצורך;
ו 7כל חומר רלוונטי אחר הקשור למועמד7
טופס החלטה על השמה ימולא על ידי אגף הרווח בעירייה 7לכל ילד במסגרת יהא תיק אישי נעול
בארון אשר יכלול את המסמכים המפורטים לעיל7
 .28היקף הפעילות
א7

פעילות התוכניות תתקיים בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך ,האגף לחינוך מיוחד,
המתפרסמות בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך מדי שנה7

ב7

בין המפעיל לבין צוות המסגרת החינוכית יהיה שיתוף פעולה תוך התייחסות לחפיפה בין
הצוותים ,העברת מידע ,ישיבות צוות ,בניית תוכניות קידום אישי מותאמות לצורכי ויכולות
הילדים והמתבגרים7

ג7

שעות פעילות התוכניות:
תוכניות טיפוליות וסיעודיות –  21שעות שבועיות ,משעת סיום שעות משרד החינוך (כולל חצי
שעת חפיפה בין הצוותים) ולא יאוחר מהשעה  //:11כולל הכנת הילדים להסעה ,אך לא כולל
זמן ההסעה מהמסגרת לביתם 7לגבי מסגרות שסיום שעת הלימודים הינה  ,/8:31לא יאוחר
מהשעה 7//:31

ד7

כל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב ממפקחת משרד הרווחה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת
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מכרז פומבי מס' 08/2017
להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו כבעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית (מש"ה) בגילאי  2/-3המתגוררים בביתר עילית

באמצעות מחלקת השיקום באגף הרווחה של העירייה7
ה7

המפעיל מתחייב להגיש לעירייה תוכנית מפורטת אותה מבקש להפעיל ,עבור כל קבוצה ,כל
שנה ,לפני תחילת שנת הלימודים של אותה השנה וזאת בהתאם למדדים אותם פירט בהצעתו
והתוספות המוצעות על ידו כמפורט בטופס 721

 .22התמורה
א 7התמורה למפעיל בגין הפעלת השירותים תשולם מידי חודש 7התמורה תועבר במלואה למפעיל
באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים7
ב 7התמורה תהא על פי התעריפים שנקבעים על ידי משרד הרווחה עבור כל ילד שהשמתו אושרה
על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הרווחה ובעירייה ובכפוף לתקציב שיאושר 7יובהר כי משרד
הרווחה רשאי לעדכן מפעם לפעם את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המפעיל התעריפים
המעודכנים7
ג7

התמורה תשולם רק עבור ילדים שנקלטו בתוכניות לאחר קבלת טופס השמה מאושר וחתום על
ידי העירייה7

ד 7המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה אך ורק להפעלת התוכניות כמפורט לעיל7

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________
חתימה  +חותמת

