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 מסמך א'

  
  מועצה מקומית גי תקווה

 9/2022מכרז פומבי 
  להפעלת תכית שיעורי חיוך גופי בגי ילדים בגי תקווה

          

 הזמה להציע הצעות

להפעלת תכית שיעורי  בזאת הצעות ה) מזמי"המועצה"(להלן: המועצה המקומית גי תקווה 

  ., הכל בהתאם למסמכי המכרז")פעילותה(להלן: " חיוך גופי בגי ילדים בגי תקווה

מסמכי " :דרש לחתום עליו (להלןיאת תאי המכרז, המסמכים הלווים וכן וסח ההסכם שהזוכה י

דרך עמודת "מכרזים" באתר האיטרט  שלא יוחזרו,₪  500 לרכוש בעבור סך של"), יתן המכרז

 . michrazim@gantik.org.il של המועצה המקומית גי תקווה. לשאלות יתן לפות בדוא"ל

מאת בק מסחרי  ,ש"ח 15,000בסך ערבות בוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותית ויתת לגבייה ללא כל צמודה למדד,  ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .24.11.2022עד ליום  הערבות תעמוד בתוקפה. המועצהתאי עפ"י פיית 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה (בשי העתקים) רוף כל מסמכי המכרזיההצעה בצת א

גי  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידית ולהיח  "9/2022מס' פומבי כרז מ"ן סגורה, עליה מצוי

 12:00עד השעה  2.8.2022לא יאוחר מיום תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קיין המועצה, 

  (בצהרים).

  הצעות שלא תוגשה במועד לא תתקבלה.

  . אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידית

   המכרז במסמכיהוראות מפורטות וספות מצויות 

  

  ליזי דלריצ'ה 

  ראש המועצה             
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  סמך ב'מ

  מועצה מקומית גי תקווה
 9/2022מכרז פומבי 

  ילדים בגי תקווהלהפעלת תכית שיעורי חיוך גופי בגי 

  

  תאי המכרז והוראות למשתתפים

  שוא המכרז

להפעלת תכית ) מזמיה בזאת הצעות "מועצהה(להלן: " המועצה המקומית גי תקווה . 1

" התכיתהכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: " ,שיעורי חיוך גופי בגי ילדים בגי תקווה

 ").השירות"או /ו

 המכרז, להלן פירוט תמציתי של השירות הדרש:מבלי לגרוע מהאמור במסמכי  . 2

בגי ילדים חובה וטרום חובה בגי תקווה, ובכלל זה בגי  גופילחיוך הפעלת תכית   .א

 בהתאם להוראות משרד החיוך בושא.חיוך מיוחד, 

טרום גי ילדים חובה,  45 -כ כון ליום פרסום המכרזבגי תקווה קיימים יובהר, כי   .ב

  . כסה"ילדים  1300-כ .מוטסורי וחיוך מיוחדום חובה, טרום טר, חובה

כי תוים אלו יתים לצורך הערכה בלבד ולשם הבהרת היקף השירות הדרש, יודגש 

 ואים מהווים תוים אשר מחייבים את המועצה או שעל בסיסם יידרש השירות בפועל.

  יתכן שהיקף השירות יגדל ככל שיוקמו גי ילדים חדשים בתחום המועצה.  כן יובהר, כי

דקות.  30ילדים. אורך כל שיעור  כל גןביועברו פעמיים בשבוע  חיוך גופישיעורי   .ג

 .)13:00-ל 8:30(בין השעות  השיעורים יתקיימו במסגרת שעות הלימודים בגי הילדים

 . בייהם לפחות בהפרש של יום אחדשי השיעורים השבועיים בכל גן יתקיימו 

בוגע לכלל הגים או לגן ספציפי, השיעורים  אגף החיוךבהתאם להחלטת לחלופין, 

 .דק' 60יועבר פעם אחת בשבוע כאשר אורך השיעור יהיה 

הזוכה יהיה רשאי לקיים שיעורים בגים בכל ימי הפעילות. אין מיעה לקיים שיעורים 

 שור ותיאום עם הגת בגן הרלווטי. גם בימי שישי, בכפוף לאי

ביית התכית עם הגת ובהתאם לצרכיה, השירות כולל  –מפגשים עם הצוות החיוכי   .ד

והפעילויות  בשיתוף הצוות החיוכי וקביעת זמי השיעור תכי הפעילויות ביית

 בתיאום עם צוות הגן.

בחיוך גופי  הוראהבעלי תעודת  ומיומן מקצועימדריכים צוות  על הזוכה להעסיק  .ה

אישור מפקחת המחוז לפי חוזר מכ"ל בושהתמחו בהוראת חיוך גופי בגי ילדים (

לרשום במכרז, בחוזרי משרד החיוך ובכל החייה מחייבת בהתאם הכל , (א))6סד/

 . בושא

תזמין את השירות מהזוכה בהתאם לצרכיה  המועצהבמהלך תקופת ההתקשרות,   .ו

 להזמין מתחייבת איה מועצהלמען הסר ספק, ה .דעתה הבלעדי קוליש ותקציבה ועל פי

 .כל גי הילדיםבגין מהזוכה את השירות 

 1.9.2022 ביוםתחילתם אשר חודשים תקופת ההתקשרות מכח מכרז זה היא לעשרה   .ז

  .30.06.2023, קרי עד ליום במועד סיום שת הלימודים םוסיומ

) החודשים הראשוים לאחר חתימת 3(שלושה על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי 
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רשאית לסיים את  מועצהההסכם עם הזוכה יהוו תקופת יסיון, ובמהלכם תהא ה

יום מראש ולהתקשר עם הזוכה אשר הוכרז ככשיר  10ההסכם עם הזוכה בהודעה בת 

 או לפעול בכל דרך אחרת בכפוף לכל דין לרבות פרסום מכרז/ים וסף/פים. שי

ות ש )4ארבע ( למשךתקופת ההתקשרות צדדית להאריך את  אופציה חד מועצהל  .ח

, הכל כמפורט בהוראות חלקןכולן או , (חודשים ספטמבר עד יוי כולל) וספות לימודים

 . ותקציבה מועצהובהתאם לצרכי ה החוזה

לבטל את ההתקשרות בכל עת במהלך  מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של ה  .ט

יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט  30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 בחוזה. 

  מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי פרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד,  . 3

  מסמכי המכרז:

  .הציע הצעותהזמה ל   -    מסמך א'

  תאי המכרז והוראות למשתתפים.   -     מסמך ב'

  צעת המציע.ה  -    מסמך ג'

 .הסכם  -     מסמך ד'

 ) וסח הערבות הבקאית להשתתפות במכרז.1(  -    מסמך ה'

  הערבות הבקאית להבטחת ביצוע החוזה. ) וסח2(

   אישור קיום ביטוחים  -     'ומסמך 

  .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהירים לפי חוק   -    ז'מסמך 

  .1953 –הוראות רלבטיות מתוך חוק עבודת וער, התשי"ג           -    ' חמסמך 

 מפרט השירות הדרש.        -    ' טמסמך 

   .הוכחת עמידת המציע בתאי סף יפסט       -        'מסמך י

  תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה.   -    'אמסמך י

  תיאום.תצהיר בדבר אי    -    'במסמך י

 

  תאי סף – השתתפות במכרז

 רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד בכל התאים המפורטים להלן: . 4

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מהל ספרי חשבוות כחוק ובעל אישורים על יכוי מס   .א

 . קיד השומהפבמקור מטעם 

 . 1976 –על כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב  .ב

-בהוראה בגילעם התמחות בחיוך גופי  תעודת הוראהאו בידי מדריכים מטעמו,  בידו  .ג

 הרך.

-תשע"ח (שות הלימוד האחרוות לפחות מתוך חמש שים בעל יסיון של שלוש   .ד

בהיקף של חיוך שיעורי העביר , במהלכן בגי ילדים חיוך גופישיעורי  מתןב) תשפ"ב

  .בשהבממוצע ילדים לפחות  1000
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למסמכי  )1ערבות בקאית להשתתפות במכרז בוסח מסמך ה( צירף  מציע אשר  .ה

 .המכרז

 רכש את מסמכי המכרז.מציע אשר   .ו

בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין ובהר מלמען הסר ספק,  . 5

 ע"י מס' מציעים במשותף.אפשרות להגשתה 

בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הים בעלי תוקף מוגבל, דרש כי אלו  . 6

 יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העיין. 

  מסמכים

 :, את המסמכים הבאיםכל מציע יצרף להצעתו (בוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז) . 7

שלטוות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או  תעודת עוסק מורשה מאת  .א

(מקור/העתק מאושר למקור מאומת  מפקיד השומה כי היו מהל ספרים כחוק

  .ע"י עו"ד/רו"ח)

(מקור/העתק מאושר למקור  אישור על יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה  .ב

 . מאומת ע"י עו"ד/רו"ח)

, 1976 –התשל"ו , רייםכל האישורים הדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבו  .ג

 למסמכי המכרז. ז' כמסמך בוסח התצהיר והאישור המצורפים 

.ד לעיל על גבי מסמך 4פירוט בדבר היסיון הקודם הדרש בתאי סף שבסעיף   .ד

ברשויות המקומיות  ילדים גי מחלקת או/ו החיוך בצירוף אישור מחלקת, י"א

 בהן העביר המציע שיעורי חיוך גופי. 

 .) למסמכי המכרז1בוסח מסמך ה'( מקורית לצורך השתתפות במכרזרבות ע  .ה

 .לא תידון כלל הצעה שלא תצורף לה ערבות

' למסמכי המכרז, כשהם מלאים יב-' ומצורפים כמסמך יאהתצהירים ה  .ו

 .כדרשוחתומים 

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  .ז

 עמוד.כל מסמכי המכרז בשי העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל   .ח

עליו תאגיד ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, אם המציע הוא   .ט

 את המסמכים הבאים:  לצרף

 מאושר על ידי הרשם הרלבטי. תעודת ההתאגדות (תעודת היסוד)צילום  ) 1

מתן השירות מושא המכרז היה על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור ) 2

חתומה ע"י האשים ת התאגיד הצעבמסגרת סמכויות התאגיד, כי 

בחתימתם על מסמכי  התאגידולחייב את  התאגידהמוסמכים לחתום בשם 

וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות מושא המכרז הים  המכרז

 .בהתאם למסמכי ההתאגדות

שמות האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד שמות מהלי התאגיד ו ) 3

 ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

 שרדו הרשום של התאגיד.כתובת מ ) 4

אם המציע היו שותפות, ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו   .י

כי לצרף את תעודת רישום השותפות וכן אישור עו"ד/ רו"ח השותפות 
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ההשתתפות במכרז ומתן השירות מושא המכרז הים בהתאם למטרות 

  .בדבר זכויות החתימה בשם השותפותהשותפות וכן אישור 

פסל ע"י ועדת יהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה לה . 8

 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים . 9

יכולת המימון שלו  מומחיותו, סיוו,יידרש להוכחת כשירותו, ימסמך וסף שמידע ו/או כל 

המציע יהיה חייב למסור . (לרבות המלצות) ב"וכיו לביצוע השירות שוא המכרז והתאמתו

המציע יסרב למסור מסמך לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להחת דעתה. במקרה בו 

ה להסיק מסקות לפי ראות עייה ואף לפסול וועדרשאית ה ,הסבר או יתוח כלשהוא כאמור

  את ההצעה.

  הצהרות המציע

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהמציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא הגשת הצעת .10

כל בחן את קיבל את מלוא המידע הדרש, המכרז ידועים והירים למציע וכי המציע 

מתן ביקר ובדק את מקומות , השירותמהות  –התוים, הפרטים והעובדות ובכלל זה 

והסכים להם בהתאם  השירותת אספקמבין ויודע את כל התאים הדרשים ל, השירות

ו/או למי מטעמו, לרבות להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע 

את כל הידיעות, הכישורים והסגולות , השירותבפועל במתן  ו אשר יועסקהמדריכים 

 הצוות שיעסיקכי הוא ושוא המכרז, השירות אספקת המקצועיות והאחרות הדרושים ל

לספק את וכי הוא מסוגל מכל בחיה שהיא , השירותעומדים בכל התאים לצורך מתן 

 .ותוך עמידה בתאיו הכל כמפורט במסמכי המכרז - שוא המכרז השירות

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .11

 החוזה, והכל בלא כל שיוי ו/או תוספת.

בר טעות ו/או אי הבה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כל טעה בד .12

, לא תתקבל במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על ספחיו ו/או דבר שאיו מופיע 

 לאחר הגשת הצעת המציע.

כי על אספקת השירות  לידיעת הזוכהעפ"י כל דין. מובא  מתחייב לספק את השירות הזוכה .13

 2001ם חל החוק למיעת העסקה של עברייי מין במוסדות מסוימים תשס"א בגי הילדי

. ותן עומדים בתאי החוק"), וכי חובה על ותן השירות לוודא כי עובדיו החוק(להלן: "

אישורי משטרה בגין כל עובד או מי מטעמו לפי שייכס למוסדות  מועצההשירות יעביר ל

בהתאם לחוק זה. כמו כן לא ייכס אף אדם  הילדים לגיחיוך בדבר העדר מיעה להיכס 

מטעמו של ותן השירות לכל מוסד בו שוהים קטיים אלא לאחר שהתקבל עבורו אישור אגף 

 .מועצההביטחון ב

  גויותיאיסור הכסת שיויים והסתי

    המכרז. למחוק, לתקן או לשות את מסמכי  אסור למציע .14

תהא רשאית לראות בכל שיוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע  מועצהה .15

 מתאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

  הבהרות

מובהר  .הזוכה לבצעשעל  השירותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז .16

להחיות מי ה"ל גם בהתאם  השירותבזאת כי מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע את 

  ו/או מי מטעמו. המהל")כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן: " מועצהשימוה על ידי ה
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ע"י המציע מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא , חוסר בהירות בסתירה, שגיאה, אי התאמה .17

בדואר בצהרים,  12:00שעה:  26.7.2022יום לא יאוחר מבכתב,  המהללתשומת לב 

 .michrazim@gantik.org.ilאלקטרוי: 

מי שרכש את מסמכי המכרז בכתב, ותהא סופית.  תשלח לכלו/או מי מטעמו מהל התשובת  .18

ו/או ע"י גורם אחר מלבד המהל ו/או מי כל פירושים, הבהרות או הסברים שיתו בע"פ 

 .מועצהלא יחייבו את המטעמו 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד  מצד המהלאיחור בקבלת התשובה  .19

להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה 

 ועיין. אחרת לכל דבר

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  המהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .20

 תן על ידו לכל מי שרכש את המכרז.יו בו והודעה בכתב תטעויות שפל

 תשובות, הבהרות, תיקוים שיתו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .21

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשיויים שיתבקשו בוסח אישור על עריכת  מועצהלכמו כן,  .22

. מובהר, כי מועצההביטוח של ה), בכפוף לאישור שיויים אלה ע"י יועץ ו'ביטוחים (מסמך 

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשיויים כלשהם בוסח האישור ה"ל, ובמקרה  מועצהל

למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי  ו'כזה הזוכה מחויב לוסח המדויק שצורף כמסמך 

 .המועצכדרש בתאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה מועצהה

  במכרז והבטחת הצעת המציע להשתתפות ערבות

מאת בק : חמישה עשר אלף שקלים) (במילים₪  15,000 כוםבסצרף להצעתו ערבות ימציע ה .23

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל מסחרי ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותית צמודה למדד,  ,1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 .24.11.2022ליום עד שתעמוד בתוקפה , המועצהויתת לגבייה ללא כל תאי עפ"י פיית 

  ) למסמכי המכרז. 1הערבות יהיה כוסח מסמך ה( וסח

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .24

במועד הראשון להגשת ההצעות הידוע חרון האלסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

 .והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד קבלת דרישת החילוט לפי ערבות זו למכרז

 . (ככל שדרש ביול על פי דין)על הערבות להיות חתומה ומבוילת  .25

צדדית -הערבות תהא אוטוומית, בלתי מותית ויתת על פי תאיה לחילוט על פי פייה חד .26

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.  מועצהשל ראש ה

קבע תמי שעם הסכם ה, לאחר שיחתם מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו .27

 כזוכה. מועצהה

עד  מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבוו, ע"פ דרישתה של ה .28

 שיבחר סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 מראש בגין אי מילוי תאי ההצעה.  םפיצוי קבוע ומוסככסכום הערבות ישמש  .29

יסרב המציע שהצעתו תקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע  .30

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט  מועצההחוזה, תהא ה

 מועצהבזכות הו/או כדי לפגוע  מועצהשל ההערבות כדי למצות את תביעותיה וטעותיה 

, לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

 .בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין
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לחלט את ערבות  , אך לא חייבת,תהא רשאית מועצהה -מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .31

 :םההשתתפות בכל אחד מהמקרים הבאי

 אם המציע הג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסות או בחוסר יקיון כפיים;  .א

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  .ב

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת   .ג

 ההצעות במכרז;

וכל הספחים אם המציע בחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום   .ד

  הרלווטיים במועד הקוב לכך המכרז.

כגד הזוכה עקב הפרת  מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .32

 ההתחייבות שטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בערבות קבועה  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .33

 המכרז.) למסמכי 2ה(בוסח מסמך ההסכם מכרז לפי תאי השוא  השירותצוע להבטחת בי

  מועד הגשת ההצעותואופן 

 מועצההלמחיר  ,המוצע על ידו שיעור ההפחתהאת בהצעתו (מסמך ג') המציע יקוב  .34

 . גן ילדיםילד בבגין השתי  המקסימלי

  (כולל מע"מ).₪  250ילדים הוא  ילד בגןיובהר, כי המחיר המקסימאלי לשה בגין כל 

צעה אשר תקוב ההפחתה. לא יתן להציע תוספת למחיר המקסימלי.  0%יתן להציע 

   תיפסל על הסף, מבלי שתידון. בשיעור תוספת

מועדים בהם הגים כלולים בתוכה גם חגים והיה קבועה ו שתיתיובהר כי התמורה ה .35

 בחופשה.

גן בכל ילד ל המקסימלישתי ההמחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה (קרי, המחיר  .36

יו מחיר סופי ה") מחיר התמורהביכוי אחוז ההפחתה המוצע ע"י המציע) (להלן: "ילדים 

במתן  וכולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות

על פי תאי המכרז בשלמות. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת  השירות

  .ומע"מא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו מכל סוג שהו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קיה וכיו"ב  .37

 ייחשבו ככלולים במחיר התמורה.

המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט הצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים  .38

(מסמך ג') וכל מקום וסף בו הדבר  פס ההצעהדלעיל ולחתום על גבי ההסכם  (מסמך ד') טו

והכל בשי  – סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרזדרש. כן עליו ל

 עה. בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצ םשתירש. הערה עותקים

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש (בשי העתקים) רוף כל מסמכי המכרזיאת ההצעה בצ .39

ברח'  בתיבת המכרזיםידית ולהיח " 9/2022מס' פומבי כרז ן "מבמעטפה סגורה, עליה מצוי
 2.8.2022לא יאוחר מיום גי תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קיין המועצה,  48הגליל 

  (בצהרים). 12:00עד השעה 

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, ספחיה וצרופותיה למשך  .40

לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  מועצהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

  .מועצהוספת כפי שתורה ה

  אופן החתימה על ההצעה
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ובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כת .41

  חתימתו.

, יחתמו על ההצעה (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .42

, תוך ציון שמם המלא, מספרי עמותה/כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות

 . כן תצורף הוכחה על זכות החתימהעמותה/זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות

  .עמותה/ותעודת רישום השותפות עמותה/בשם השותפות

יחתמו על ההצעה תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), אם ההצעה תוגש ע"י  .43

המהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום 

שלו ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה 

  על רישום התאגיד. 

  מועצההחלטות ה

ות הכשרות שעמדו ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתאי הסף ותדרג את ההצע .44

כאשר ככל שאחוז ההפחתה גבוה יותר (קרי בתאי הסף על פי אחוז ההפחתה המוצע בהן, 

 ), כך תדורג ההצעה במקום טוב יותר.מועצהמחיר מוך יותר עבור ה

 .כלשהיהצעה בועדת המכרזים איה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או  .45

, וסיויהכלכלי, ב ובחוסו, השאר, ביכולתתהא רשאית להתחשב בין ועדת המכרזים  .46

של  , ובמחירי הצעתובאיכות גבוהה השירותאת  ספקשל המציע ל ושורייובכ באמיותו

, ובכל פרט אחר שדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תאי המכרז והוראותיו. מבלי המציע

תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את  מועצהכי ה יצויןלגרוע מהאמור לעיל 

  הקודם עמו. היסיומכרז זה גם על סמך  מושא השירות

כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום לאחר דירוג ההצעות, במקרה שיימצא,  .47

 ., ככל שיתןבאופן שווהתחולק העבודה בין המציעים שדורגו במקום הראשון הראשון, 

ו/או לספק  בלבד הזמת חלק מן השירותאו להחליט על ו/לבטל את המכרז רשאית  מועצהה .48

או בהתחשב בתקציב שיעמוד הבלעדי ו/ בהתאם לשיקול דעתה ,בעצמה את השירות או חלקו

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה  מועצהה .מועצהלרשות ה

 על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

להזמין חלק מן השירות ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו, בשיויים  מועצההחליטה ה .49

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים פרדים ווספים  מועצההדרשים בסיבות העיין. ה

 דחתה כמפורט לעיל. / בוטלה ולביצוע חלק מהשירות שהזמת

ו/או חלק ממו, או פוצלה או דחה ביצועו בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו  .50

ו/או לזוכה  יםלא תהא למציע, מכל סיבה שהיאהזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

ו/או  יםהמציעוזק כאמור,  הםכל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם ל

. להםבתמורה שתשולם לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שיוי  םזכאי ולא יהיהזוכה 

בהחזר ו/או הזוכה  יםלזכות את המציע מועצהבסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול ה

 .עבור רכישת מסמכי המכרז מועצהל םהמחיר ששולם על יד

שיועסק  הצוות המקצועיאודות כשירות  אישורלקבל  מהמציע לדרוש רשאית תהא מועצהה .51

 עבור השירות את המספק ציעהמ מטעם עובדכל  החלפת לדרוש וכןידו במתן השירות -על

 המלא.  דעתה לשיקול בהתאם, אחר בעובד מועצהה

 כשיר שי

תהא רשאית לבחור במציע, שהצעתו היה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  מועצהה .52
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 כ"כשיר שי". 

ה"כשיר השי" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת היסיון כהגדרתה במסמכי המכרז  .53

יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שחתם עמו, הזוכה הראשון 

 מכל סיבה שהיא.

איו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות כי במהלך תקופת היסיון, יווכח ככל שהמציע הזוכה  .54

גם על הזוכה , הוא רשאי לפות למועצה בכתב ולבקש ממה להכריז הדרשים מכח המכרז

בסיבות אלו, תהא  . הכרזה על זוכה שיף, יחד עם הזוכה הראשוןהשי כזוכה במכרז במשות

והיא איה תהיה טעוה בהתאם לשיקול דעתה,  טעוה אישור מראש ובכתב של המועצה

 .אישור מחדש של ועדת המכרזים

הצעת הכשיר השי, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת היסיון כאמור. במידת הצורך, אם  .55

  ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השי את תוקף הצעתו לתקופה וספת. מועצהיתבקש על ידי ה

אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,  מועצהלכשיר השי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי ה .56

בלבד והיא תהא  מועצהלרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השי תוה לשיקול דעת ה

 רשאית שלא לפות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/וסף. 

  חובת הזוכה עפ"י המכרז

 7תוך כדין כשהוא חתום  מועצהולהחזירו ל זדרש לחתום על החוזה המצורף למכריי הזוכה .57

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. מועצהמתאריך הודעת ה ימים

 את המסמכים הבאים:על ידו  חוזהעד למעמד חתימת ה מועצהימציא ל  הזוכה .58

: במילים( ח"ש 30,000 בסך המכרז שוא השירות מתן להבטחת חתומה ערבות  .א

חברת מאת בק מסחרי ידוע בישראל או מאת  שלושים אלף שקלים חדשים)

ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח 

בלתי מותית ויתת לגבייה צמודה למדד,  ,1981-על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 עם. המכרז למסמכי 2'ה מסמך בוסח, המועצהללא כל תאי עפ"י פיית 

 ערבות לזוכה תוחזר, מועצהה של דעתה להחת, ל"ה בוסח הערבות מסירת

 .מועצהל שהומצאה ההשתתפות

הזוכה ככל שהעבודות יחולקו בין משתתפים שדורגו במקום הראשון ו/או בין 

סכום יחסי, בהתאם א הזוכה ו/או הכשיר השי, ערבות בלכשיר השי, ימצי

  לדרישת המועצה. 

על פי הוסח המצורף חברת ביטוח מטעמו קיום ביטוחים חתום על ידי אישור   .ב

 בספח ו' למסמכי המכרז.

ימים מיום בו הודע  7בתוך כדין סכם, ולא החזירו כשהוא חתום זוכה שדרש לחתום על הה .59

תהיה  מועצהלעיל, ה58 המסמכים הדרשים המצורפים בס'בצרוף לו על זכייתו כאמור, 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת ומבלי לתת כל הודעה או התראה רשאית לבטל זכייתו 

לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 עם מציע אחר במקומו.  מועצהשרותה של ההתק

את  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –הכשיר השי ו/או מציע אחרעם  מועצההתקשרה ה

  .לבין הצעתו הוא מועצהההפרש בין ההצעה שבחרה על ידי ה

בין הצעת הזוכה לבין הצעת המציע האחר  שהלההפרש, לעיין זה, היו הפרשי המחירים 

 תקופת החוזה המקורית.בהילדים מספר במקומו, במכפלת 

 כגד הזוכה עקב הפרת מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה
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 שטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ההתחייבויות

טרם כיסתו לגי הילדים או למוסד אחר בו , במועצהכמו כן, יהא על כל זוכה להציג ל .60

מתן השירות שוהים קטיים, אישור משטרה על כך שהוא וכל המועסקים מטעמו במסגרת 

הים עדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק למיעת העסקת עברייי מין במוסדות 

 .ותחילת מתן השיר. המצאת האישור האמור תהווה תאי לת2001-מסוימים", תשס"א

המהווים חלק מהתוכן המכשירים מתחייב להכין ולהחזיק, על חשבוו, את מכלול  הזוכה .61

הלימודי הדרש לצורך אספקת השירות, בכמות אשר תיתן מעה לכל אחד מילדי הגן 

המשתתפים וכן לבצע, על חשבוו, את פעולות ההכה וההיערכות הדרשות לצורך מתן 

 השירות, ללא כל תשלום וסף. 

כמו כן מתחייב הזוכה למסור את הדיווחים הדרשים בוגע לאספקת השירות, כמפורט  .62

 בחוזה.

עם להעסיק  הזוכה, לצורך ביצוע השירות, מתחייבמבלי לגרוע מהתחייבויות הזוכה,  .63

"י דין איכותיים, מיומים ומקצועיים, בעלי כל האישורים וההיתרים הדרשים עפמדריכים 

 .למתן השירות מהוכן בעלי ההכשרה המתאי

, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו ו/או החוזהלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .64

למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

קבלי משה לצורך אספקת השירות, אלא לאחר קבלת אישור המהל מראש ובכתב. מבלי 

ר לעיל, לא יהא בהעסקת קבלי משה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י לגרוע מן האמו

 , הכל כאמור במסמכי המכרז.מועצהמסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי ה

זה לאחר,  חוזהלפי  מועצהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מההזוכה  .65

תהא רשאית לסרב  מועצהה .מועצהה יתהסכמה לכך בכתב של גזברמראש אלא אם קיבל 

לבקשות הזוכה בעיין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התיית ההמחאה בתאים 

קביעת בטחוות וספים להבטחת ביצועו של ה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שייראו ל

 החוזה. 

     התאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בוסח החוזה ובמסמכי המכרז. יתר .66

 הליכי המכרז

, מועצהמובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטעות או בדרישות כלפי ה .67

, זמית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, שירותהפסקת בהזמת השירות ו/או כל עיכוב בגין 

 כתוצאה מהליכי משפט שייקטו, אם ייקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

חוזה הע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת ל מציכ .68

דרישה או תביעה כלפי  מית או קבועה, והוא מוותר על כל טעה,שירות זו/או הפסקת 

 עקב כך. מועצהה

בתוקפה עד לתום  שפטיים בעיין המכרז, תעמוד הצעת המציעבמידה ויקטו הליכים מ .69

 יום. 30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

  רכוש המועצה –מסמכי המכרז 

מסמכי המכרז הים רכושה של המועצה וקייה הבלעדי, והם מסרים למציעים למטרת הצעת 
הצעות למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם 

  .מטרת הגשת הצעתוולא ישתמש בהם אלא ל

  דלריצ'היזי ל

 מועצהראש ה 


