
 

1 

להקמה והפעלה של מרכז למידה הזמנה להציע הצעות 
 למתמטיקה בתיכון "מיתר" בגני תקווה

 

להקמה והפעלה של מרכז למידה  "( מזמינה בזאת הצעותמועצהה)להלן: "המועצה המקומית גני תקווה 
  הפנייה.הכל בהתאם למסמכי  בגני תקווה, "מיתר"בתיכון למתמטיקה 

 :עיקרי ההתקשרות .1

מרכז  13:45-19:00בשעות ה' -בין הימים א'בתיכון "מיתר" בגני תקווה לקיים בהליך ידרש הזוכה  .א
 להוראת מתמטיקה קבוצתיים / שיעורים פרטייםבמסגרתו יינתנו חר שעות הלימודים לאלמידה 

 דק לפחות. 45כל שיעור יהיה באורך של באמצעות מורים איכותיים, מיומנים ומקצועיים. 

יעניין את התלמידים הלומדים בתיכון מיתר בהשתתפות בשיעורים פרטיים / קבוצתיים הזוכה  .ב
 לתגבור ו/או חזרה על החומר הנלמד בכיתה.  

המועדים המדויקים בהם יתקיימו השיעורים )מועדי התחלה וסיום(, ימי ושעות הפעילות וכיו"ב   .ג
 . התיכוןהנהלת עם בתיאום הזוכה ייקבעו על ידי 

הבלעדי  פי שיקול דעתה-להעברת השיעורים עלקצה לזוכה כיתות מתאימות מנהלת התיכון ת .ד
שימוש בכיתות לצורך הפעלת מרכז הלמידה. הזוכה יקבל זכות  ידי הזוכה.-ובמספר המבוקש על
 מ"ר. 50-כל כיתה בגודל של כ

מרכז פעיל ויעביר את השיעורים כאמור, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הפעלת יהזוכה  .ה
גביית דמי השתתפות מהתלמידים, העסקת מורים, ארגון , הלמידה ובכלל זה פרסום המרכז

 השיעורים והעברתם.

כין ולהחזיק, על חשבונו, את מכלול עזרי הלימוד המהווים חלק מהתוכן הלימודי הזוכה ידרש לה .ו

הנדרש, לרבות ספרי לימוד, חוברות, דפי למידה, מצגות וכיו"ב, בכמות אשר תיתן מענה לכל אחד 
 מן התלמידים אשר ישתתפו בשיעורים הפרטיים / קבוצתיים.

 כנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן השירות.עוד יתחייב הזוכה לבצע, על חשבונו, את פעולות הה .ז

 פי בקשתה על הפעילות.-וידווח לה עלהתיכון יקיים קשר שוטף עם הנהלת הזוכה  .ח

הזוכה ידרש לקיים קשר ותיאום פדגוגי מול רכז מקצוע המתמטיקה בתיכון לצורך מתן השירות  .ט
 מושא פנייה זו באופן מיטבי.

 . 30.6.2020ועד ליום  בתוקף מיום חתימתוהסכם מתאים. ההסכם יהיה  חתםיעם הזוכה בהליך י .י

למועצה נתונה האפשרות להאריך את תוקפו של החוזה למשך ארבע שנים נוספות, כולן או כל חלק  .יא
ההסכם שיחתם עם הזוכה, ובלבד שהתמורה שתשולם מהן בכל פעם, הכל כמפורט בהוראות 

 ב בעריכת מכרז.חוילמועצה מאת הזוכה לא תעלה על הסכום המ

כמו כן, תהא רשאית המועצה לאפשר למציע הזוכה להפעיל קורסי תגבור במתמטיקה בחודשים  .יב
אוגוסט, הכל בתיאום ובהסכמת המועצה מראש ובכפוף לתנאים שיסוכמו בין הצדדים בכתב -יולי

 מראש.

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל הבהעומדים רשאים לגשת לפניה גופים  .2

מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל  בעל אישור על רישום אחר בפנקסי / מלכ"ר / מורשה עוסק .א
 קיד השומה.פמטעם  )או פטור מכך( אישורים על ניכוי מס במקור

 . 1976 -שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מי  .ב
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ד בעבירות פליליות במהלך חמש מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועוממי שהוא ו/או  .ג
 .  הצעות למתן חסותהגשת האחרון להשנים המסתיימות במועד 

תשע"ט( -לפרסום זה )תשע"זהקודמות בשלושת השנים שנים לפחות,  3בעל ניסיון מוכח של מי ש .ד
לת מרכזי למידה בבית ספר תיכון, כאשר בכל שנה משלוש השנים העביר המציע שיעורים בהפע

 .תלמידים לפחות 30 -פרטיים ל

מי שמעסיק, בעת הגשת ההצעה, צוות העומד בכל התנאים המצטברים הבאים אשר יועסק בפועל  .ה
 )בכפוף לאישור המועצה וליתר הוראות החוזה(:במרכז הלמידה במתן השירותים 

שנים במתן שיעורים פרטיים  5מורים מהצוות הינם בעלי וותק מקצועי של לפחות  3לפחות  (1
 גרת מרכזי למידה.לתלמידים במס

או תואר מתקדם יותר של מוסד אקדמי מוכר  B.Aמורים מהצוות הינם בעלי תואר  2לפחות  (2

 .במקצוע המתמטיקהע"י המל"ג 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין אפשרות  .ו
 להגשתה ע"י מס' מציעים במשותף.

התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף  / כי בכל מקרה בו האישורים ,כן מובהר בזאת במפורש .ז
ההארכה, לפי  / מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה

 העניין. 

 :הצהרות המציע .3

 .שפרטי פניה זו ברורים לו לרבות השירות המבוקש המציע כמוה כאישור וכהצהרה תהגשת הצע .א

למציע כי הוא אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה  מובהר .ב
 באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע.לפניה זו, בין באמצעותו, 

 :הבהרה שאלות .4

המציע . על gantik.org.ilshhagit@שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  .א
 .03-5310883חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון: 

 .24.11.2019המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הינו:  .ב

ו. תשובות בעל פה לא תשובות לשאלות ההבהרה שיוגשו במועד יישלחו לכל המשתתפים בהזמנה ז .ג
 יחייבו את המועצה. 

 :ההצעהאופן הגשת  .5

, על גבי אחת כיתהבגין זכות השימוש לשעה בתשלום למועצה הצעתם הכספית למציגים יגישו  .א

 טופס ההצעה המצורף לפניה זו.

 . מע"מ+  ₪ 33לא תפחת מהסכום המינימאלי שקבעה המועצה בסך ההצעה  .ב

הצעות שינקבו בהצעה כספית נמוכה מהסכום המינימאלי שקבעה המועצה, יפסלו על הסף ולא 
 לדיון.יובאו 

התמורה שתשולם למועצה כוללת עלויות נלוות כגון חשמל, מיזוג וכו'. ניקיון הכיתות אינו כלול  .ג
 במחיר זה והזוכה ידרש להחזיר הכיתות בסיום הפעילות כשהן נקיות באופן סביר.

mailto:hagitsh@gantik.org.il
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ר כי כמות הכיתות שימסרו לזוכה לצורך שימוש, הינו בהתאם לצורך בכפוף לשיקול דעתה יובה  .ד
ובשים לב לכמות התלמידים שנרשמו לפעילות כפי שיציג  של המועצה ומנהלת תיכון "מיתר"

 . הזוכה

גני תקווה,  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםבמעטפה חתומה ידנית להניח את ההצעות יש להגיש  .ה
 12:00עד השעה  20192.101.לא יאוחר מיום  ,קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה

 .)בצהרים(

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות  .ו
 .משפטית, טלפון ופקס

 התמורה .6

בגין הפעלת מרכז הלמידה יקבל הזוכה תמורה ישירות מהתלמידים המשתתפים בשיעורים  .א
לשעת לימוד  מע"מ₪ +  150שלא יעלו על פי הסכומים שידרוש מהם -הפרטיים / קבוצתיים על

הנהלת התיכון  .)שני תלמידים ומעלה( לשעת לימוד קבוצתיתמע"מ ₪ +  50 - ו דקות( 60) פרטנית

  א יגבה דמי השתתפות בשיעורים גבוהים מאמור לעיל.תפקח כי הזוכה ל

זכות השימוש בכיתות בגין )נספח ג( הזוכה ידרש לשלם למועצה את התמורה הקבועה בהצעתו  .ב
 להפעלת מרכז הלמידה. בתיכון לצורך 

המציע ינקוב בתחילת ההתקשרות בכמות הכיתות הדרושה לו באופן ראשוני לצורך מתן השירות.  .ג
מראש לכל תקופת ההסכם בהמחאות לפקודת המועצה למועצה תשולם בגין כיתות אלו התמורה 

ידי המציע בד בבד עם חתימתו על ההסכם בהתאם למחירים הנקובים. אחת לרבעון -שימסרו על
, וזאת על פי הפחתת חדרים בהם השתמש המציע / ביחס לתוספתיערכו הצדדים התחשבנות 

 .על ידי הנהלת התיכוןדיווחים שיתקבלו במועצה בנושא 

 :אופן בחירת הזוכה .7

 המועצה תבחן תחילה את עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו במסגרת פניה זו. .א

 הצעות שנמצא כי עומדות בתנאי הסף, תיפתח הצעתם הכספית. .ב

 ככלל, ככל שההצעה הכספית גבוהה יותר, כך תדורג ההצעה במקום גבוה יותר. .ג

בהצעה כלשהי, והיא רשאית לקחת בחשבון בין יתר שיקוליה את בת לבחור יהמועצה אינה מחו .ד
 ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר.

כמו כן, רשאית המועצה לבטל את הפניה ו/או לפרסם פניה אחרת על פי שיקול דעתה ו/או להתקשר  .ה
 עם זוכה אחד או יותר, ולמשתתפים בהליך זה לא יהיו טענות בעניין.

 נוספות הוראות .8

, שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות המועצה .א
לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר 

 .שתמצא לנכון

 ההצעות ידונו במסגרת ועדת רכש ובלאי של המועצה ובהתאם לדין. .ב

 מהמציע כל מידע נוסף והשלמות כפי שתמצא לנכון. המועצה רשאית לדרוש  .ג

 על ידה. רשאית לפסול הצעת מציע שלא סיפק המידע כנדרש המועצה .ד

 

 בברכה   
  מקומית גני תקווההמועצה ה
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 הצעה כספית
 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך.

 
ת.ז. _________________ מהכתובת  ח.פ./ מלא( ח.צ./אני הח"מ ____________________ )שם 

 ___________________ מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן: _______________

 קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים. .1

השירות וכל הגורמים האחרים הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה, לרבות תנאי  .2
המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע 
את כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים 

השירות ו/או כל חלק ממנו בהתאם הכלולים במסמכי ההזמנה בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את 
 להצעתי.

 :אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן .3

 .ההזמנהכי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי  .3.1

והנני מסוגל, מכל בחינה שהיא מתן השירותים כי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך  .3.2
 .ההזמנה תנאיאו ההתחייבויות על פי /לבצע את כל הדרישות ו

ידי כחלק -ובמסמכים המוגשים עלההזמנה כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי  .3.3
 מהצעתי הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

, הומסמכיההזמנה הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות  .3.4
לות, וזמינות, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לרבות עמידה בשעות הפעי

 .  ההזמנהבהתקשרות נשוא 

ההזמנה תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא והמועצה הנני מתחייב כי במידה ואזכה  .3.5
א של , לשביעות רצונה המלוהוראות כל דין ההזמנהבשלמותו ועל הצד הטוב ביותר, בהתאם למסמכי 

 .  המועצה

פי כל דין, תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של כל הגורמים -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .3.6
 . למתן השירותיםהמוסמכים הרלוונטיים 

  זיכיון בלעדי במתן שירותים אלו למועצה.כדי להקנות לי במתן השירותים למועצה כי ידוע לי שאין  .3.7

, וכתנאי להתחלת זכייתייום מיום הודעת המועצה בדבר  30להציג למועצה, תוך ידוע לי כי אדרש  .3.8
הינם פנייה זו במסגרת השירות נשוא  יוכל המועסקים מטעמשאני הפעילות, אישור משטרה על כך 

 נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים"

לא ייכנס כל עובד מטעמי למוסד חינוך או למוסד אחר בו שוהים קטינים אלא כי מתחייב הנני כמן כן  .3.9
לאגף הבטחון אישור בעניינו לפי "חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים", שהצגתי לאחר 

 ואגף הבטחון אישר את כניסתו לבית הספר. 2001-תשס"א

במסמכי התחייבות כלשהי הכלולה לא אבצע אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי או  .4
נותן שירות ולהתקשר עם לבטל זכייתי תהא רשאית למתן השירותים והמועצה , אאבד את זכותי ההזמנה

 .אחר למתן השירותים

ידוע ההזמנה. הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף, כמפורט במסמכי  .5
 עלולה לפסול הצעתי.המועצה מך ו/או אישור מן המפורטים לעיל, לי כי במידה ולא אצרף מס

מסמך נוסף שיידרש להוכחת  / שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידעלמועצה ידוע לי כי  .6
, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור השירותכשירותי, ניסיוני, מומחיותי, התאמתי לביצוע 

המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא  / המידעאת מלוא למועצה 
 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.המועצה כאמור, רשאית 

הפניה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את  המועצה ידוע לי כי  .7
מכרז/ים נפרד/ים פניה/ות פומביות נוספות ו/או זכאית לפרסם המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן 

 . לביצוע אותם שירותים שהזמנתן בוטלהו/או להתקשר בכל צורה חוקית אחרת ונוספ/ים 

עם ביטול  הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר .8
, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף השירותים הליך הזמנה זה



5 

 

המעוברים לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, 
 לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. 

צעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי ה .9
 כאמור דלעיל.

 

 :ההצעה .10

 

 

 ₪. 33, הוא בגין זכות השימוש לשעה בכיתה אחתכתמורה שקבעה המועצה המינימאלי  המחירידוע לי כי 
  +מע"מ

 
₪ ___________  לשלם למועצה דמי שימוש בגין כיתה אחת בסך של הנני מציע 

 .(______________________________  )ובמילים:+ מע"מ  לשעה

 
 .תפסל על הסף, מבלי שתידוןהמועצה, במחיר נמוך ממחיר המינימום שקבעה תנקוב הצעה אשר * 

 

 . ההזמנההנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי  .11

המועצה ידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל, רשאית  .12
 לפסול את הצעתי.

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי למועצה עוד ידוע לי, כי  .13
מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית היא להסיק למועצה וניסיוני, וכי אם אסרב למסור 

 מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 

 :החתום על  נו/באתי ולראיה

 

 ……………….……………………………………………… :המציע שם

 ………………………………: לפרט נא( אחר או שותפות, חברה, אדם) תיאורו

 ……………………../………….…………. :פ.ח. / ז.ת

 ………………………………………………………….…………..  :כתובת

 …………………….……..  : טלפון

 
 : המציע בשם לחתום המוסמכים האנשים של הזיהוי ומספר שמות

 ..................................................-  ................................................. 

 ..................................................-  ................................................. 

 (:המכרז איתנ במסמך לחתימות הדרישות פרוט ראה)  המציע חתימות
 

......................... ................................ .................................    .............................  .... 

 …………………………….  :תאריך
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 (ב"וכיו שותפות, חברה, משפטי תאגיד הוא כשהמציע: )חתימה אישור

 
 :י"ע נחתם דלעיל המסמך כי בזאת מאשר ח"רו/ד"עו___________, __________ מ"הח אני

 ________ __. ____ז.ת______________________ ה"ה

 ________. ______ז.ת______________________ ה"ה

 

 .בפני זה מסמך על חתמו וכי, התאגיד את ולחייב  התאגיד בשם לחתום מוסמכים אלה וכי
 
 
 
 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           

 


